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กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ มุ่งลงทนุในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์) รวมถึง
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  จึงอาจมีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุน
รวมทัว่ไปที่มีการกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรม
ดงักลา่ว เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
รวมถึงปัจจัยที่ท าให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ  ลงทุนไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต ่า
อย่างมาก  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมที่อาจเกิดขึ น้ในบริเวณที่ตั ง้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน วงจรธุรกิจของอสงัหาริมทรัพย์แต่ละประเภท การแข่งขันที่เพิ่มขึน้หรือลดลงจาก
ผู้ประกอบการในพืน้ที่เดียวกนั รวมถึงเหตอ่ืุนใดที่ท าให้ทรัพย์สินไม่สามารถที่จะหารายได้ 
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เ มื่อ
กองทุนน าเงินบาทไปซือ้หลักทรัพย์  ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเป็น
เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ          
มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับ
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้การท าธุรกรรมป้องกนัความ
เสี่ยงอาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ได้ 
ดงันัน้ เนื่องจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับ
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
การลงทนุในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทนุควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
เปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุน
ได้ 
กองทุนนีม้ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในต่างประเทศ 
เนื่องจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้  ไม่
สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
มีค าสัง่ไว้ 
กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วน
หรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/
หรือได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือชีช้วน 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้                             - 3 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า        
ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุน
ดงักลา่ว) ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เข้า
ลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้ (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใด
ที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้อง
ความเสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการ
ต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค า
ยินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติัตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของ
บริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุน
ที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

 
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 
 

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

ประเภทกองทนุ: กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Sector)  ประเภทเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวม หรือการเลิกกองทุนนีท้ี่อยู่ในระหว่างการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว ผ่านทางไปรษณีย์  ผ่าน 
www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล: ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ 
 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector)  

ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพิเศษ :  

1.กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector)  ประเภท
เปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุ :  

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

1.3 ลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม : 
1.3.1   กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

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

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

โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับ :  
เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สินประเภท
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 
ควรลงทนุในระยะเวลา : 
เนื่องจากกองทุนเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถ
ลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 
 
1.5 จ านวนเงนิทุนโครงการนีเ้ท่ากับ 100,000 ล้านบาท 

1.5.1   ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่เกินร้อยละ
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 300 ล้านบาท Green shoe) 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้                             - 7 - 
 
 

1.5.2   หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จ านวนเงินทนุโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และอาจด าเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

1.5.3   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
1.6 รอบบัญชขีองกองทนุ  
       31 พฤษภาคม 
 
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุน  
       คือ ความผนัผวนทางด้านราคาของกองทนุรวมตา่งประเทศ ท่ีกองทนุลงทนุ 

 
1.8. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
1.8.1 บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด

ไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ  

                เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
      (ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล    

                       หรือ  
      (ข)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ 

                       ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
(2)   ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย  

                 ลงทนุไม่ถกูต้องตามที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัข้อวธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนนิการในกรณีที่มลูค่าหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้  

                 รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
1.8.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1.8.1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1)   เล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคนืได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่    
ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน  

(2)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)   แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (1)  หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
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(4)  ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

1.8.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจดัการหวัข้อวธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

 
1.9 การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่ได้รับไว้แล้ว  

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านกังาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้ 

1.9.1   ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

1.9.2   ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

1.9.3   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ง ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่
รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทนุส่วนบคุคล  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการ
จะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนั
นบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
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1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี ้ 

1.10.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.10.2   โทรติดต่อสอบถามที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ของบริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.10.3   สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้จากช่องทางดังนี ้

1.11.1    เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถามทีศ่นูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บริษัทจดัการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพนัได้จากช่องทาง https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-
funds/funddetails?fundcode=T05 

2. ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

2.1 ความเส่ียงหลกัในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลัส 
เฟล็กซิเบิล้ มีดงันี ้
 

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

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

 
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)  กองทุนมี

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

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

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ในการคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่อง  ขนาดของ
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีปริมาณการซือ้ขาย และสภาพ
 คล่องเพียงพอต่อการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

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

ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการท าก าไรของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ
ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้รวมถงึความเส่ียงทีเ่กิดขึน้จากการท่ีผู้ออกตราสารหนี ้ ไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 

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

    

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

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

 ทัง้นี  ้กองทุนอาจพิจารณาเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
 แลกปล่ียนตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตามผู้ ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้หรือลดลงจากอัตรา
 แลกเปล่ียนได้ 
 

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

 

3. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน  (Liquidity Management Tools)  
ดงันี ้

3.1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จา่ย  
3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราคา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคล่องไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
ระดบัมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และ / 
หรือ ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุไม่เกินกวา่ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
บริษัทจดัการจะพจิารณาเรียกเกบ็ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
อตัรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถงึระดบัมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนีใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ
หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
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ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รียกเก็บจริงได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัราสงูสดุ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงระดบัมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และหรือระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนีไ้ด้ตามดุลยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากวา่มลูค่าการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก และ/หรือ ไม่เกินกวา่ระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทนุรวมและเว็บไซด์ของบริษทัจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอยีดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกตา่งกนัตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3) ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการถือครองหลกัทรัพย์  
4) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
5) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
6) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
โดยบริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้าม)ี หรือการเพิ่มคา่ธรรมเนยีม
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้าม)ี และสามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ทีเ่รียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนี ้
ไม่ได้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อยา่งใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
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เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสดัส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออกที่ หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั ซึง่จะด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่
ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

3.1.2 การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ด้วยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ 
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั  
• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ต้นทนุและค่าใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
2. ต้นทนุและค่าใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
1. สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอื
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ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัราสงูสดุ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ 
ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็คา่
ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเชค็ที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เกินกวา่ swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุ
ปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและ         ผู้ ถือ
หน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนนิการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด  
 
2.1.3 คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
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• บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ
หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่  
1) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีถ่กูเรียกเก็บจากกองทนุรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุในการปรับใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านงึถงึปัจจยัที่เก่ียวข้องที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสินใจไปแล้วทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คทีเ่รียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว้ รวมถึง
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาก าหนดอตัราการเรียกเกบ็ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมข้ีอก าหนดเพิ่มเติม
ในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา ADLs ทีเ่รียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กินอตัราสงูสดุที่
ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่าน
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ทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
ของกองทนุเทียบกบั มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกวา่ ADLs threshold ที่บริษทัจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้
ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้ 
1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้ามากกวา่มลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก  
2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนเข้าน้อยกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียน ออก  
ทัง้บริษัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนั  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้อง
กบักองทนุปลายทาง  

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ ADLs บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง 
โดยจะเรียกเก็บตามสดัส่วนจากการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออก หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดย
ด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  
 

3.2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
3.2.1 ระยะเวลาทีต้่องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูคา่ขัน้ต า่ ตัง้แต่ร้อยละ 2 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ จะต้องแจ้งบริษัท
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลาสงูสดุไมเ่กิน 5 วนัท าการ  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ (Notice period) ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไมเ่กิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ รวมถงึแจ้งมลูคา่การไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเรียกเก็บ
จริงได้ตามดลุยพินจิของบริษัทจดัการ แต่ไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต า่ที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน
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ส่วนข้อมลูกองทนุรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออืน่ ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง 
และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุในขณะนัน้ วา่การใช้ Notice period เพียงเคร่ืองมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการ
แก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทนุ ซึง่อาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมอืในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทนุที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเ่หมาะสม 
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับช าระค่าขาย
หลกัทรัพย์ไม่ทนัหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ Side 
pocket เมื่อตราสารผิดนดัช าระหนี ้หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทนุ และการใช้ 
Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทนุและผู้หน่วยลงทนุท่ียงัคงอยูใ่นกองทนุเป็นส าคญั  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
• ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี่ท าให้ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสัง่ที่ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัท่ีท ารายการด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ร่วมกบั
เคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เคร่ืองมืออื่น ๆ  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้ากอ่นการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ (Notice 
period) รวมถึงการเปล่ียนแปลงมลูค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่เกิน Notice period สงูสดุที่
ก าหนดไว้ในโครงการและไม่ต า่กว่ามลูคา่ขัน้ต า่ที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
กองทนุรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Notice period ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกตา่งกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2) พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3) ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ notice period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
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รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ notice period บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทนุ หรือ เป็นไปตาม
ดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อ
กองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

3.2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทัว่ไป  
เพดาน Redemption Gate ขัน้ต า่ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไม่เกนิ 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั  
 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต า่กว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอยีดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่
บริษัทจดัการก าหนด  
• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทยีบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ
มีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่า
การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  
• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไมม่ีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่เป็นไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนั
ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีทีก่องทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมกีารใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  
• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถงึเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ แต่ไม่ต า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอยีด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนทีเ่หลือได้ บริษัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไมช่กัช้า  
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ  
• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ 
• บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินวา่สภาพคล่องของกองทนุ
จะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกดิจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมกีารไถ่ถอนมากกวา่ Redemption 
Gate ที่ก าหนดไว้  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  
 
กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการ
ให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนนิการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับจาก 
กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก 
เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไป
ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อ
กองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

3.3.การก าหนดวิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรัพย์สินท่ีกองทนุรวม มีการลงทนุโดยมนียัส าคญัต่อมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
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ผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการค านวณมลูค่า หน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูคา่ทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
ชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีได้บนัทึกมลูค่าดงักลา่วเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลงัจาก ที่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ได้ 

3.4. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 
of dealings) บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 
of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือ่ผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension 
of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้  
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า โดยตดิประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ี
ประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึง่เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

4.สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

4.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้นแต่เป็น
กรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
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4.2 ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มวา่อาจจะเกดิขึน้ (ถ้ามี) 

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

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

ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้                             - 22 - 
 
 

ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 
4.4 การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

4.4.1   สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

4.4.2   ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงคต์ามวิธีการที่บริษัท
จดัการก าหนด 

4.5 ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเพิ่มเติม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดงักล่าว 
4.6.1   บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
4.6.2   ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 
4.6.3   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 
 

4.7 ภมูิล าเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิที่อยู่ของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิการของกองทุนรวม 
 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสองบริษัทเข้า
ด้วยกนั โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 กรกฎาคม 
2565 ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
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ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร.1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจดัการ ดังนี ้ 
1.   คณุโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์       ประธานกรรมการ 
2.   คณุอดิศร เสริมชยัวงศ์             กรรมการ 
3.   คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 
4.   คณุอนวุตัิร์ เหลืองทวกีลุ          กรรมการ 
5.   คณุศรัณย์ ภู่พฒัน์                   กรรมการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
1. คณุอดิศร       เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. คณุพงษ์พนัธุ์  สขุยางค ์               รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

3. คณุเบญจรงค์  เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 

4. คณุ Phanindra Prabhala รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. คณุนฎา  อิบรานนัท์ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

6. คณุปนดัดา  ตณัฑ์ชาญชวีิน รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง  เจียรวฑุฒ ิ รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายจดัการลงทนุ 
 
5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi          รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส์   ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi        ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
3.  คณุวิศษิฐ์       ชื่นรัตนกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul               ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน 
4.  คณุพชัราภา   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul       ผู้จดัการกองทนุอาวโุส ตราสารทนุ  
5.  คณุสมิทธ์       ศกัดิ์ก าจร             Mr. Smith Sakkamjorn                  ผู้จดัการกองทนุ ตราสารทนุ                      
6.  คณุดาราวรรณ  ประกายทิพย์     Ms. Darawan Prakaitip                  ผู้จดัการกองทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันา   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดัการกองทนุอาวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 

                                                                                                             ต่างประเทศ 
8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga              รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง  
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5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทนุ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทนุรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดังกล่าว 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 

- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 
 

- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, 
ฝ่ายจัดการกองทุน 
 

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี
บ ริ ษัทจั ดการ  ติ ดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เ ป รี ยบ เ ที ยบ  ติ ด ต าม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน  และ
บริหารการลงทุน  ตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย์ 
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญาโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 

-  
- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 

- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 
 

- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
 

- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จ ากัด นักวิเคราะห์อาวุโส 
 

- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปิตอล จ ากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 

นายสมิทธ์ ศักดิ์ก าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร  
 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
          

- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 

- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จัดการกองทุน    
 

- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน  
 

- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าท่ีช านาญ
การส่วนซือ้ขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ต ล า ด ทุ น  แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลง ทุน ท่ี
ก าหนด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้า
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
 

- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 

- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต  จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี ้และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  
 

- 2535   ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน 
 

- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด SVP, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 
 

- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ภายใต้กรอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 

-  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
 

- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.)   
 

- 2559 - 2562 ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 

- 2548 - 2559 ผู้อ านวยการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารตราสารหนี ้
 

- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนีแ้ละ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                            

- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี    
      

- 2542- 2544 Treasury Department 
, Standard Chartered Bank 
 

- 2539 - 2542 เจ้าหน้าท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิน ใจ
ลงทุน และก าหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 

- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
 

- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากัด(มหาชน) 
 

- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน
ชาต 
 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

- หัวหน้าส่วนศูนย์ซือ้ขายตราสาร
หนีไ้ทย 
 

- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 
 

- ผู้ช่วยผู้ช านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้

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

- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 
 

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

- Institutional Sale Phillip securities 
 

- Institutional Sale Trinity securities 
 

- Relationship Manager (Corporate 
Banking)  UOB 
 

- Relationship Manager Standard 
Charter (Thailand) 

ผู้จัดการกองทุน                 
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

- CFA Level 1 
 

- CISA Level 1 

สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต 
 

- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 
SCBAM 
 

- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 
 

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

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 

- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 

- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด าเนินการลงทุนให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
-2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
-CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 

- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน 
 

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากัด 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน 
 

- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ 
 

- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย์ 

 
เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม - ปริญญาโท M.Sc. in Financial 

Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National Institute 
of Development Administration 
(NIDA) 
 
- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International Program) 
Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิ
ราช 
 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 

5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บริษัทจดัการ  แตง่ตัง้ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523  
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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5.5 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

 
6. ข้อมูลอื่น ๆ 

 
การซือ้ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้                             
ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 
6.1 ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
6.2 ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
6.5 วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต 

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง 

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

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

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

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

หมายเหต ุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
       2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตามที่บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักล่าว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้     
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่มีการเปล่ียนดังกล่าว โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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การซือ้หน่วยลงทุน   

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

                          ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ                                     1.00% ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

   

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

ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
 

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ ของ บลจ.อีสท์สปริง ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่า

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

 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพ

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

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ  

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

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 
3.ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 

4.เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 
(เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไมเ่ป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.* 

หมายเหต ุ* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
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กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
 

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

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

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

 

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

 2)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
กรุณาสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย......................................(ระบชุื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการ
ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัท
จดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
 

 

   ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.eastspring.co.th)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุน
อัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่      
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซื อ้
ดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ 
 
 

http://www.eastspring.co.th/
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    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการจะต้องมีบัญชี
กองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัท
จดัการ จนถึงเวลา 14.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท า
รายการทุกครัง้  และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตาม
เงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตาราง
ก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงิน
ฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต 
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 
หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุไว้แล้ว 

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

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

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

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

   

การขายคนืหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการ ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
ช่องทางการท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ  

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย 
    หรือรับซือ้คืน 

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
หรือตามท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
3. ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 14.30 น.  
4. เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้)   

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

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

หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ 
ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

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

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

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง**   
 

  ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยก าหนดค าสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมตัิด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 ขายผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

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

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

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

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

 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

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

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

 
 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. อีสท์สปริง จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้   
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงนิด้วยวธีิบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่ขาย
ให้ชดัเจน หรือติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน 
www.eastspring.co.th หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา 
หรือช่องทางอื่น 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

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

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

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
3. ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 
4. เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 
    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้)  

ท ารายการภายในเวลา 14.30 น. 

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

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

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                             มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

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

 (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

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

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

 

  สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการ
ดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการท่ี www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง**  

  สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.eastspring.co.th) หรือวิธีการอื่นท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
 
 

    สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการได้ทกุ
วันท าการซือ้ขายของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท า
รายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “อีสท์สปริง” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 

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

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

ท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หาก
วนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวันท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตาม
ตารางดังนี ้

 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ 
อินคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

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

SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25 
T T+3 

Global Income, 
Emerging Active Equity,  

Japan Active Equity,  
China Opportunity, 

Global Quality Growth 

T T*+2* 

ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,          
ธนวฒัน์,  

SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

T T 

Global Income,  
Emerging Active Equity,  

Japan Active Equity,  
China Opportunity, 

Global Quality Growth 

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

หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T         =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)     T*       = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด)   
  T +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ        T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
  T +3    =   สามวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ        T*+2* = สองวนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                T +4   =   ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท ารายการ     
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง 
(กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทัง้นีก้ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการ*ก่อนหน้าวันรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทนุต้นทาง เว้นแต่วันท าการดังกล่าว
เป็นหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันท าการ
ซือ้ขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแต่ละกองทนุ) และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
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หมายเหตุ :  
*  พิจารณาเฉพาะวนัท าการตามปกตขิองบริษทัจดัการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนต่างประเทศ 
(ซึ่งเป็นกองทุนหลกัที่กองทนุต้นทางเข้าลงทุน) 
** วนัที่ตามปฏิทนิที่เป็นวนัท าการตามปกตขิองทัง้บริษทัจัดการและของกองทุนหลกั หรือตามที่บริษทัจดัการประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปล่ียนหน่วนยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางตามที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทนุต้นทาง        

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว  โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน หรือประกาศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 

บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักล่าว   
  3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/ รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วย

ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
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ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ือง 
1.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน

เสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
1. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

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

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

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

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

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

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

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

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

ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้                             - 43 - 
 
 

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

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

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทนุ (%ของ

NAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

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

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

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  หรือ 
เงินฝากธนาคารออมสิน   

ไม่เกิน 20%* 
 

5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

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

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

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

ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

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

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

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

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

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

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ี
ลงทนุใน benchmark +10%  
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้                             - 45 - 
 
 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมาย

ไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี 

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

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

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

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

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15%  

 

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

ไม่เกิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน  

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ

ขายกองทุนรวม ณ วันท่ีค านวณ) 
 อัตราตาม

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

มิ.ย 62 – พ.ค 63 
เรียกเก็บจริง 

มิ.ย 63 – พ.ค 64 
เรียกเก็บจริง 

มิ.ย 64 – พ.ค 65 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 2.9960 1.1865 1.2068 1.2235 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0688 1.0681 1.0700 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0375 0.0374 0.0375 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.5350 0.0802 0.1013 0.1160 

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 0.2140 0.0000 0.0000 0.0000 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 
    ค่าภาษีเงินปันผลจ่าย ตามทีจ่่ายจริง 0.1260 0.1326 0.1458 
    ภาษีเงินได้  0.0014 0.0003 0.0002 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.3139 1.3397 1.3695 

 

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

ค่าใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 62 – พ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 63 – พ.ค 64 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 64 – พ.ค 65 

ตามทีจ่่ายจริง 0.07 
(24,922,092.94 บาท) 

0.04   
(12,207,919.38 บาท) 

0.05   
(11,004,488.98บาท) 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย 62 

– 
17 พ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
18 พ.ค 63 

– 
31 ก.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
3 ส.ค 63 

– 
5 มิ.ย 65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย 65 

ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ /
สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเข้า 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 1.00 ไม่เรียกเก็บ 1.00 0.50 

ค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

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

ไม่เกินร้อยละ 0.25  0.10* 0.10* 0.10* 0.10* 

ค่าธรรมเนียมการ
โอนหน่วยลงทนุ 

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

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000

หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  
(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 

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

บาท 
ต่อครัง้) 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คิด
ค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,000 

บาท 
ต่อครัง้) 
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(ต่อ)ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 

อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่
วันที่  1 กรกฎาคม 2565  

เป็นต้นไป                    

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ /สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 *1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

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

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

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

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้) 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 
หน่วย  

(คิดค่าธรรมเนียม 
ขัน้ต ่า 100 บาท  

แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
ต่อครัง้) 

 

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
ค าอธิบายเพิม่เตมิ :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เท่ากนั   
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยั ธนาคารเฉพาะ
กิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.อีสท์สปริง บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกวา่ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.อีสท์สปริง  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)* ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเฉพาะเม่ือมีการสั่ งขาย หรือสับเปลี่ยน

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

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 7.63% 
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สรุปข้อมูลการลงทุน 
 

 
 
 
 

(ก) พันธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลัง พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 0.00 0.00%

พันธบตัรรัฐวสิาหกิจ

(ข) ตราสารทีมี่กฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 0.00 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีมี่อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบั Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารทีมี่อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารทีไ่มไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทนุ 19,597,858,533.79 97.92%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 302,817,095.46 1.51%

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้

รายงานสรุปเงนิลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2565
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 19,900,675,629.25 99.43%

เงินฝากธนาคาร 302,817,095.46 1.51%

หน่วยลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ 19,419,034,833.79 97.03%

หน่วยลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 10,343,041,185.89 51.68%

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ 6,695,408,676.90 33.46%

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2,267,877,899.00 11.33%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 112,707,072.00 0.56%

หุ้นสามญั 178,823,700.00 0.89%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 178,823,700.00 0.89%

อ่ืนๆ 112,382,072.19 0.57%

ทรัพย์สินอ่ืน 165,784,357.04 0.83%

หนีส้ินอ่ืน -53,402,284.85 -0.26%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,013,057,701.44 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2565
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จ านวนเงนิต้นและ

จ านวนหุ้น/หน่วย

เงนิฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 302,817,095.46 1.51%

รวมเงนิฝากธนาคาร 302,817,095.46 1.51%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ 33.46%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 74,511,300 1,438,068,090.00 7.19%

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 97,172,600 1,350,699,140.00 6.75%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 109,871,204 1,142,660,521.60 5.71%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์

เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ 45,315,800 430,500,100.00 2.15%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์เหมราช 38,330,978 320,063,666.30 1.60%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ 32,623,800 267,515,160.00 1.34%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ 31,562,100 250,918,695.00 1.25%

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 29,821,900 247,521,770.00 1.24%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 14,716,200 132,445,800.00 0.66%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสุิตธานี 14,932,600 89,595,600.00 0.45%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์ 8,039,000 87,625,100.00 0.44%

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์

 เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 11.33%

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 133,926,093 1,874,965,302.00 9.37%

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 35,719,327 392,912,597.00 1.96%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 0.56%

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท 26,089,600 112,707,072.00 0.56%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 9,075,993,647.90 45.35%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 51.68%

Ascendas Real Estate Investment Trust 25,392,892 1,769,149,978.88 8.84%

Capitaland Integration Commercial Trust 26,842,096 1,467,941,751.25 7.33%

Frasers Logistics & Commercial Trust 29,349,500 996,753,795.59 4.98%

Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 857,364,328.52 4.28%

Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 804,802,318.96 4.02%

Capitaland Retail China Trust 23,213,822 672,439,043.93 3.36%

Lendlease Global Commercial REIT 31,474,323 644,493,486.45 3.22%

Mapletree Commercial Trust 11,644,938 517,613,346.17 2.59%

Mapletree Industrial Trust 6,211,125 384,653,982.44 1.92%

Prime US REIT 14,716,700 359,972,689.50 1.80%

CDL Hospitality Trusts 11,004,360 343,497,108.32 1.72%

Mapletree Logistics Trust 8,000,300 327,641,121.28 1.64%

Keppel REIT 11,146,200 320,090,625.10 1.60%

Digital Core REIT Management P 9,658,700 318,859,282.55 1.59%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่   31 พฤษภาคม  2565

82,345,605 889,332,534.00 4.44%

3,877,000 48,462,500.00 0.24%
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จ านวนเงนิต้นและ

จ านวนหุ้น/หน่วย

Keppel DC REIT 3,665,104 188,539,263.27 0.94%

Far East Hospitality Trust 7,114,400 115,478,176.85 0.58%

Starhill Global REIT 7,177,700 104,855,074.08 0.52%

iShares European Property Yield 71,000 95,584,895.23 0.48%

Sasseur Real Estate Investment Trust 2,587,700 53,310,917.52 0.27%

รวมหน่วยลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 10,343,041,185.89 51.68%

หุ้นสามญั

ขนส่งและโลจิสติกส์ 0.89%

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 21,675,600 178,823,700.00 0.89%

รวมหุ้นสามญั 178,823,700.00 0.89%

ทรัพย์สินอ่ืน 165,784,357.04 0.83%

หนีส้ินอ่ืน -53,402,284.85 -0.26%

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,013,057,701.44 100.00%

จ านวนหน่วยลงทนุ 1,897,124,879.97

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.5491

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV
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ผลการด าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

งวดปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 64 29 พ.ค. 63 31 พ.ค. 62 31 พ.ค. 61

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 10.8633 11.3697 12.1241 11.1458 10.7619

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้งวด (บาท/หน่วย) 10.5491 10.8633 11.3697 12.1241 11.1458

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทนุระหวา่งงวดปี -0.20% -2.74% -0.23% +13.72% +10.54%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหวา่งงวดปี +3.24% -1.03% -0.50% +14.55% +6.02%

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 23,109                  32,242                    32,139                 28,082                   10,891                    

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิน้งวด (ล้านบาท) 20,013                  23,109                    32,242                 32,139                   28,082                    

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหวา่งงวดปี (ล้านบาท) 21,547                  27,473                    37,234                 33,361                   14,223                    

มลูค่าซือ้ขายสุทธิรวมระหวา่งงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -2,522 -7,601 +3,513 +1,298 +17,028

อตัราขายคืนเฉลี่ยระหวา่งงวดปี* (Average redemption rate) 0.08% 0.18% 0.24% 0.23% 0.26%

* เป็นสัดส่วนของมลูค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย

ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์  

อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้

 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน

ร้อยละต่อปี (28 ก.พ. 65) (30 พ.ย. 64) (31 พ.ค. 64) (31 พ.ค. 62) (30 มิ.ย. 57)

กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลัส -1.25% -2.40% -0.20% -1.07% +5.53%

เกณฑ์มาตรฐาน ** +1.59% -1.56% +3.24% +0.55% +6.28%

หมายเหต ุ: การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) 

                ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคตท าความเข้าใจ

                ลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอ่นตดัสินใจลงทนุ

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดชันีผลตอบแทนรวมกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

เป็นสกลุบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือ
กลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.eastspring.co.th) 

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

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

 

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

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

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  โดยบริษัทประกัน
ชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจดัการทกุแห่งที่รับจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

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

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

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

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

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

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

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 
จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั” 
 

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

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

“บริษัทจดัการอนุญาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.eastspring.co.th” 
 
“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือ
ได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  5 ตลุาคม  2565 
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