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การลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้
รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐครบเต็มจ านวนได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย     
ธนรัฐ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงานก าหนดผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่ างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ  
ชีช้วนฉบบันี ้
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ
กองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัท
จัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (“กองทุน”)ใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือ
สัดส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคล
ดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

ชื่อกองทุน     : กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ 

  TMB Treasury Money Fund   (ชื่อย่อ: TMBTM) 

อายุโครงการ     :  ไม่ก าหนดอายโุครงการ   

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน     :  15 มีนาคม 2545 

วันที่จดทะเบียนกองทุน      :  29 มีนาคม 2545  

 
  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน     :  กองทนุรวมตลาดเงิน ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :      กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ  ในตัว๋เงินคลงั 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล หรือผู้ค า้ประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก 
ผู้ รับอาวัล หรือผู้ค า้ประกัน ทัง้นี ้เงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดย
สถาบนัการเงินหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
 

รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

กองทนุจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนี ้หรือธุรกรรมทางการเงิน ที่มีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายขุองสญัญา หรือจะ
ครบก าหนดช าระคืนไม่เกิน 397 วนันบัแต่วนัที่ลงทุน หรือเข้าท าสญัญานัน้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
 

ทัง้นี ้กองทุนจะพยายามให้อายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่
กองทนุลงทนุ ไม่เกิน 92 วนั โดยประมาณ โดยจะค านึงถึงความมัน่คงและผลตอบแทนของตราสารเป็นส าคญั  
 

ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนีม้ีอายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงน า้หนัก ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันท าการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 

กองทุนอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านราคาตราสาร 
และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เท่านัน้ ทัง้นี ้อายขุองธุรกรรมดงักล่าวข้างต้นต้องไม่เกิน 397 วนั โดยประมาณ 
กองทนุจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
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ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่า
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (Benchmark) : 
 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย    

(TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 
 
หมายเหต:ุ  การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัดงักลา่วเเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป (จากเดมิใช้ตวัชีว้ดัเป็น

อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า 3 เดือนของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่) 
 
โดยอัตราดอกเบีย้ที่ใช้ในการค านวณให้มีผลบังคับวันเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีการประกาศบังคับใช้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีท่ีธนาคารดงักล่าวไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผย
อตัราผลตอบแทนดงักล่าวอีกต่อไป 
 
ทัง้นี ้การลงทุนในกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทนุ
คืนจากกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ ครบเต็มจ านวนได้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึ
วนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
Q:    กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วย

ลงทนุหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 60,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ใน

ระยะเวลาเท่าใด 
A:   -  เหมาะสมกับ  : เงินลงทุนที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการความมั่นคงในการด ารงเงินต้น สร้าง

ผลตอบแทนที่สงูขึน้อย่างสม ่าเสมอและมีสภาพคล่องสงู   
 - ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ  
  ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
  โดยจะต้องค านึงถงึระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 

 

Q:  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้
A:  การผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบก าหนด ซึง่กองทนุมีความเส่ียงในเร่ืองนีต้ า่มาก เนื่องจาก กองทนุลงทนุ

โดยส่วนใหญ่ในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสัน้   
 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิ

ต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 30 เดือน เมษายน  
 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
Q: ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.eastspring.co.th 
ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 

 ง.  สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจดัการ   
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
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ลงทุนกับ www.eastspring.co.th 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง  สามารถกรอกใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง  (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน 

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 ลกูค้าต้องลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

                 2.  เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทัจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                      การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็น
การเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน   

การซือ้หน่วยลงทุน 

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

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  

หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ                 
  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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   **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 

*** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท 
และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกนิ 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) 
โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

  
          วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

1) ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

 

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์สปริง   หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ท่ีต้องการ
ให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนท่ีได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทุนดงักล่าวหรือส าเนา
หลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่น
ใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ก าหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  
    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

หมายเหต ุ  * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
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กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน*   
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัท
จัดการหรือส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสั่งซือ้เท่านัน้  โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค า
สัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบุเลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 10 หลกัลงบนด้านหลงัของ
เช็ค 
 
1)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษทัจดัการ 
 กรุณาสัง่จา่ย  "กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ”   
 
2)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซื้อหน่วยลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง โดย............(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน)”  

และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด  

   ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรับใช้บริการ
ดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง** ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบรุหสัผู้ ใช้
และรหสัผ่านท่ีถกูต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทุน 
เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการ
ดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์ 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้
ได้ครัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้
หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธ.
ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 
ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่
ได้ระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชีไม่
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เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ์ 
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 

    ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอตัโนมตัิ” และยื่น
พร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ท าการเปิดบัญชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะท ารายการสั่งซือ้ดงักล่าว ท่าน
จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของ
งวดดงักล่าว  
 

ค าสัง่ซือ้อตัโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก 
 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการท ารายการทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงิน
ในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝาก
ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ 
หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชี เงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด JUMBO 25 ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถ
น าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.อีสท์สปริง 
 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทไม่ได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ    * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ  
                         คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นีเ้วลาท าการ

อาจแตกตา่งไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้  
 

การขายคนืหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 
3.     ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1 บาท ขึน้ไป* 
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ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  
 ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด 

 
 

           ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน     
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย

โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 
 

    ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้

บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th  ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง **   

      ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัด้ิวย
ตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (บลจ.อีสท์สปริง ) หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวโดยไม่ผ่าน
อินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อ
บนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ี
ยื่นค าขอยกเลิก  

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกั
ด้วยค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกไว้ในระบบข้อมลูของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมลูของนายทะเบียน 

http://www.eastspring.co.th/
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   ขายผ่านเจ้าหน้าทีศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  โทร.1725 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบัญชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
               
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืนมากกว่า
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
หมายเหต ุ   * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ  
                       คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต  

                 ** กรณีที่สัง่ขายคืนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายคืนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวธีิที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.อีสท์สปริง จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ 
ภายใน 2  วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  (ปัจจุบนั บลจ.อีสท์สปริง สามารถช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุไดภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น   
บลจ.อีสท์สปริง จะน าเชค็ค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชกีรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเชค็เข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 2 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในชว่งเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนั บลจ.อีสท์
สปริง สามารถช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.อีสท์สปริง จะออกเชค็ในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเชค็ให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนนิการได้ 
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  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบไุว้
ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
 

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  บลจ.อีสท์
สปริง หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน 
อีกกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบไุว้ตามตารางข้างล่างนี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการของกองทุนท่ีลงทนุใน
ต่างประเทศดงักล่าวเพิ่มเติม  โดยสามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุดงันี ้
 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 
3. ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 
มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ       1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                         มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**  
  ณ สิน้วนัท าการสบัเปล่ียน  
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก            มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**     
          ณ สิน้วนัท าการสบัเปล่ียน ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ

             (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
หมายเหตุ     *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5   ทิง้

และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดย
ปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุ
ไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ   ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) 
โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  หรือชอ่งทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 

          สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุือ่กองทนุต้นทาง จ านวนเงิน*  หรือจ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้น
ทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  
 
 

 

         สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี บลจ.อีสท์สปริง   ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง** โดยสบัเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อย
ล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต 

 

    สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (บลจ.อีสท์สปริง ) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามที่บริษัทจดัการ 

ในการสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่
สบัเปล่ียนในแต่ละงวด ชื่อกองทนุปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้ท ารายการสบัเปล่ียนเป็นล าดบัวนัท่ีของสปัดาห์หรือของ
เดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการท ารายการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ระบวุ่าจะเลือกให้ท ารายการในวนั
ท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ  

ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัท
จัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึก
ข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิหรือ
วนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  
 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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  สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและ
ไม่เป็น บญัชีร่วม  จงึจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.
อีสท์สปริง   
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนัการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม             
 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             

     **  กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
•การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี ้

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ธนรัฐ 

ธนรัฐ,  ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,          
ธนวฒัน์,   

จดัทพัลงทุน ระยะสัน้, จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,            
จดัทพัลงทุน ระยะยาว, อินคมัพลสั,  

Thai Mid Small Minimum Variance,  
SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25, 

กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย, 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั  

เฟล็กซิเบิล้, 
ธนบด ีRMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF,  

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF,  
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั  
เฟล็กซิเบิล้ RMF, 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF,    
JUMBO PLUS  ปันผล LTF,   

JUMBO 25 ปันผล LTF 

T T 

Emerging Bond, Asian Bond,  
 Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล, Global Income,    

World Equity Index, Emerging Markets Equity,                    
US500 Equity, US Blue Chip Equity,  

 ยโูรเปีย้น โกรท,  German Equity, 
โกลบอล เรียล รีเทิร์น, Global Quality Growth,   

China Equity Index, China Opportunity,  
Emerging Active Equity,  Asia Active Equity  ,  

Japan Equity, Japan Active Equity,   
Global Infrastructure Equity, Global Property 

โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์, ออยลฟั์นด์,  
Global Bond RMF,  Global Income RMF,   

Emerging Active Equity RMF,   
US500 RMF,ยโูรเปีย้น โกรท  RMF,  

Global Quality Growth RMF,  
Asia Active Equity   RMF, 

China Opportunity RMF, Japan Equity RMF, 

T T* 
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หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
                ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด)                 T*      = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 

โกลด์ สิงคโปร์ RMF, Global Property RMF 

ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั  ธนรัฐ T T 
ธนวฒัน์,  

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, 
จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25, 
กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย  

ธนรัฐ T T+1 

อินคมัพลสั ธนรัฐ T T+2 
Thai Mid Small Minimum Variance ธนรัฐ T T+3 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
ธนรัฐ T T+4 

China Equity Index   ธนรัฐ T* T* + 1 
Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล,  

Global Income,  
World Equity Index,                     

Emerging Markets Equity,  
US500 Equity, German Equity, 

 โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์, ออยล์ฟันด์ 

  ธนรัฐ T* T* + 2 

Emerging Bond,  Asian Bond,   
China Opportunity,   

US Blue Chip Equity,   
ยโูรเปีย้น โกรท,  

Global Quality Growth, 
โกลบอล เรียล รีเทิร์น, 

Japan Equity, Japan Active Equity,   
Emerging Active Equity,  

Asia Active Equity   

ธนรัฐ T* T* + 3 

Global Infrastructure Equity,          
Global Property                       

ธนรัฐ T* T* + 4 
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  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                       T*+1 = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                  T+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                 T*+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                   T+4 = สี่วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                           T*+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
                                                                                                   T*+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหน่ึง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ อกีกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการเปิด
บัญชีกองทนุปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกอง
หน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทัง้นีก้ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการ*ก่อนหน้าวันรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันท า
การดังกล่าวเป็นหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัที่
เป็นวันท าการซือ้ขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(รายละเอียดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแต่ละกองทนุ) และเป็นไปตามที่บริษัท
จดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ :  
*  พิจารณาเฉพาะวนัท าการตามปกตขิองบริษทัจดัการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนต่างประเทศ 
(ซึ่งเป็นกองทุนหลกัที่กองทนุต้นทางเข้าลงทุน) 
** วนัที่ตามปฏิทนิที่เป็นวนัท าการตามปกตขิองทัง้บริษทัจัดการและของกองทุนหลกั หรือตามที่บริษทัจดัการประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วนยลงทนุเข้าดงักล่าวข้างต้น โดยไมเ่กิน
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการกองทนุต้นทาง 
 

Q: การจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ถดัไป 
A:ในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามหวัข้อค าถาม “กรณีใด
ที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” หรือตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือเร่ืองการหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามประกาศก าหนด 
 
2) ขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขาย
ในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
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3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และช าระเตม็จ านวน หารด้วยราคาขายต่อ
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน จ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และใช้ผลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการ
ซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูคา่หน่วย
ลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจ านวน
เงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชเีป็นเกณฑ์  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลู
ที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่รับการ
จดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้าม)ี ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 
 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมลูค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผล
ให้ผู้ลงทนุดงักล่าวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ล้านบาท  
 
ค) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื อ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสัง่ซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการ
ลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ  
 

20 

Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คนื 
 ณ วันใด  
A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนภายในเวลาทีก่ าหนด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียน ในวนัท า

การซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อ
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -   บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุคลดงักล่าว   

3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

  บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 

 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสับเปล่ียนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันท าการ
สุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
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(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) ประกาศการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อ

ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว  พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  

 

(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตดุงัต่อไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ  
 

22 

หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 1 วนัท า
การ  เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึง่บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และ 
ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) 

 
บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการจะรายงานการ
การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วนัท าการ  บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถงึการเปิดรับค าสั่งซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุ
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยุดท าการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  ในช่วง
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเก่ียวกบัการหยุดการขาย   หรือหยุดรับซือ้หน่วยลงทุน  หรือหยุด
รับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยพลนั 

 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว
หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ( liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice 
period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ( transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ 
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  
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“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันท าการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

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

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไป
ใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
 
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่
มีการใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่
สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกิน
กว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจาก
มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่า
การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  
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o กองทุนรวมทั่วไป  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   10   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

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

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่

มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 
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• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิก
ค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ

พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลู
ที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสั่งรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก เฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียน
ออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  

ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  ในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
 

สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับ
ช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึ งผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการโอน
เปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

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

  ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดต่อสอบถามทีศ่นูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ www.eastspring.co.th  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 

 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อซือ้กองทุนครัง้แรก เว้นแต่เป็นการซือ้ครัง้แรกผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น 
อินเตอร์เน็ต หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด  
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Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

1.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

2 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่ง เปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
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ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่ อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
 (1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

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

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่ าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธ ิ
 ออกเสียงของบริษทัจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่  www.eastspring.co.th 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th  หรือ 

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
 ชัน้ 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  
 กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2256-2300 โทรสาร 0-2256-2401 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการป ฏิบัติไม่เป็นไป

ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสอง

บริษัทเข้าด้วยกนั โดยด าเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565  ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

 

         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร. 1725 
Website : 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 

 
 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 
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8.คณุพงษ์พนัธุ์   สขุยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga              รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 

A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  
 

 
 

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 
 

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

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ 
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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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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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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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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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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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                                                 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ www.eastspring.co.th แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.eastspring.co.th 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อีสท์สปริง  (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2256-2300 
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นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

Q:  รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม อีสท์สปริง  (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร. 1725 
Website : https:// www.eastspring.co.th   
E-mail : contactus.th@eastpring.com 
 

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ www.eastspring.co.th แต่งตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.eastspring.co.th 
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทนุรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทนุต่างกนัอย่างไร 
 
 
 
 
 

                         
 

 
 
ความเสี่ยงหลกัของกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ มี 5 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)   คือ โอกาสที่รายได้หรือผลตอบแทนของกองทุนจะ
ลดต ่าลงเนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลงโดยจะไม่มีผลกระทบมาถึงส่วนของเงินต้น เป็นความเส่ียงที่เกิดขึ น้เมื่อ
กองทุนลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้รับและไม่สามารถเปล่ียนมือได้ เช่น เงินฝากหรือ
ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
 

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐมีความเส่ียงของผลตอบแทนในรูปของรายได้สงูเนื่องจากมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้
ระยะสัน้เป็นหลกัเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกองทนุ อย่างไรก็ตามเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดเพิ่มสงูขึน้ กองทนุ
ก็จะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนของตราสารที่สงูขึน้ด้วย  
 
 
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Principal Risk) คือความผนั
ผวนของราคาพันธบัตรหรือตราสารหนีท้ี่เปล่ียนมือได้อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด          
หากอตัราดอกเบีย้ลด หุ้นกู้หรือพนัธบัตรก็จะมีราคาสงูขึน้ กองทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้า
เมื่อใดอตัราดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้ ราคาของพนัธบตัรก็จะลดลง และอาจท าให้กองทนุเกิดผลขาดทนุขึน้ได้แม้ว่าผู้ออกตราสาร
จะมีความมัน่คงและมีความสามารถในการช าระหนีส้งูมากก็ตาม ยิ่งพนัธบตัรมีอายยุาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบีย้มี
การเปล่ียนแปลงก็จะยิ่งมาก ราคาหน่วยลงทนุก็จะมีความผนัผวนมาก    

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 1 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงต ่า(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงต ่า (ระดับ 1) เป็นต้นไป  

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ มีความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ต ่ามาก เนื่องจากลงทุนในตราสารท่ี
มีอายุครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี เท่านัน้ นอกจากนี ้กองทุนไม่ต้อง Mark-to-Market ตราสารหนีม้ีอายุต ่ากว่า 3 เดือน ตาม
ระเบียบของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 42 มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย    
ธนรัฐ จึงมีความผนัผวนน้อยมาก 

3. ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
พิจารณาลงทนุในตราสารหนีท้กุประเภท หากผู้ออกตราสารหนีห้มดความสามารถในการช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น กองทนุ
ต้องตีมลูค่าตราสารนัน้เป็นศนูย์  หรือเพียงแต่ผู้ออกตราสารผิดนดัช าระดอกเบีย้ ก็อาจท าให้กองทนุเกิดผลขาดทนุจากการ
ถือครองตราสารนัน้ได้  ส าหรับผู้ รับรองและรับอาวลันัน้ ถือเป็นลูกหนีร่้วมกับผู้ออกตราสารตามกฎหมาย  การวิเคราะห์
ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการช าระหนีจ้ึงสามารถพิจารณาจากผู้ รับรองหรือผู้ รับอาวลั 
แม้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะไม่มีวันลดต ่าลง แต่คณะผู้ จัดการกองทุนของ 
www.eastspring.co.th ได้ให้ความระมดัระวงัสงูสดุด้วยการเลือกลงทนุในตราสารหนีท้ี่กระทรวงการคลงั กองทนุเพื่อการ
ฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออก หรือผู้ รับรอง รับอาวลั ค า้ประกันเงินต้น
และดอกเบีย้ ทัง้นี ้มาตรฐานในการจดัอนัดบัเครดิตที่เป็นสากลจะถือว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงั กองทนุเพื่อการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย คือผู้ที่มีเครดิตดีที่สดุในประเทศ หรือมีอนัดบัความเส่ียงต ่า
ที่สดุภายในประเทศเสมอ  
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) ท าให้ไม่สามารถซือ้ขายตราสารในจงัหวะ
เวลาและราคาที่เหมาะสมได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริงต้องมีการเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดึงดูดให้มีการตกลงซือ้ขาย
เกิดขึน้ 
กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐไม่สามารถขจดัความเส่ียงประเภทนีไ้ด้ทัง้หมด เนื่องจากตลาดรองตราสารหนีข้องประเทศไทย
ถือเป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีความเส่ียงของการขาดสภาพคล่องสงู อย่างไรก็ตาม คณะผู้จดัการกองทุนเชื่อว่า สภาพคล่อง
ของตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรรัฐบาลอายุสัน้ ซึ่งเป็นตราสารประเภทหลกัที่กองทุนลงทุน มีสภาพคล่องสูงมากในปัจจุบัน 
ความเส่ียงของกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐในเร่ืองสภาพคล่องของตราสารจึงต ่ามาก 
5. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้า   เพื่อ
ป้องกันความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลด
ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ เพื่อลดความ
เส่ียงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ  3 อนัดบัแรก
จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้ าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเส่ียงด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของราคา 
อตัราดอกเบีย้ แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสารท่ีกองทนุถืออยู่  กองทนุก็อาจหมดโอกาส
ได้ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทนุ                    
(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. หน่วย CIS ที่เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ไม่เกิน 10 % 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไม่เกิน 15% 
4. ตราสารหรือสญัญาดงันี ้

4.1 ตราสารหนี ้ท่ีอยูใ่นระบบ regulated market หรือเทียบเท่า  
4.2  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
4.3  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

5. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 4  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา

ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 
ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ
ใน benchmark +10% 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. การลงทนุในตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ตัว๋เงินคลงั  และพนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 ของมลูคา่
เงินลงทนุของกองทนุรวม 

2. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี 

3. ทรัพย์สินดงันี ้
3.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
3.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
3.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

4. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบั
กองทนุรวมนี ้และไม่ท าให้ความเส่ียงของกองทนุรวมนีเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

5. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
7. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     ตราสารหนี ้ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบของ regulated market  หรือเทียบเท่า  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตาม

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

พ.ค 62 – เม.ย 63 
เรียกเก็บจริง 

พ.ค 63 – เม.ย 64 
เรียกเก็บจริง 

พ.ค 64 – เม.ย 65 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

ไม่เกิน  0.4000 0.3139 0.2764 0.2143 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 0.2500 0.1998 0.1624 0.1000 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0400 0.0267 0.0267 0.0268 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.0875 0.0874 0.0873 0.0875 

    ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0225 0.0000 0.0000 0.0000 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทัง้หมดที่ประมาณการไม่ได้     

    ภาษีเงินได้ อตัราตามจริง 0.0052 0.0023 0.0083 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.3191 0.2787 0.2226 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว   
                 2. ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยู่ในคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว 
   
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 62 – เม.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 63 – เม.ย 64 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 64 – เม.ย 65 

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย  

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย  

5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 108.52% 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัรา
ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการคา่ธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จา่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
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สรุปข้อมูลการลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท )

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 13,693,341,551.37 91.74%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(Investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 1,188,120,686.29 7.96%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยธนรัฐ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  30 เมษายน  2565
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
     
AAA(tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความนา่เชื่อถือนีม้ี

ความเส่ียง “น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
ก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล  

   
AA(tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบั

ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย  

  
A(tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดีการ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรง
ตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกวา่ตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สงูกวา่ 

 
   

จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 13,701,000,000 13,693,341,551.37 91.74%

รวมพันธบัตร 13,693,341,551.37 91.74%
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,000,000,000 1,002,052,054.79 6.71%
บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 186,068,631.50 1.25%

รวมเงินฝากธนาคาร 1,188,120,686.29 7.96%
ทรัพย์สินอ่ืน 48,664,500.25 0.33%
หน้ีสินอ่ืน -3,086,545.61 -0.03%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14,927,040,192.30 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 1,073,995,775.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 13.8986

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)

% of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยธนรัฐ

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 เมษายน  2565
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BBB(tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรกด็ี มีความ
เป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกวา่ตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงูกว่า 

   
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ FitchRatings
     
F1(tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชือ่ถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนีจ้ะยอมให้ส าหรับอนัดบัความนา่เชื่อถือทีม่ีความเส่ียง "น้อยที่สดุ" เมื่อเปรียบเทียบกบั
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้า
ประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดบัความนา่เชื่อถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเตมิจาก
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ก าหนด  

  
F2(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเมือ่

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรกด็ี ระดบัของความนา่เชือ่ถือ
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื่อถือที่สงูกว่า  

  
F3(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรกด็ี ระดบัของความนา่เชื่อถือ
ดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารท่ีได้รับการจดั
อนัดบัท่ีสงูกวา่   

 

  
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
     
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเส่ียงต ่าที่สดุ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์

สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 
  

AA มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA    

A                         มีความเส่ียงในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตทีอ่ยู่ใน
ระดบัสงูกวา่   

BBB มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 
แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดติที่อยู่ในระดบัสงูกว่า   
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สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
     
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนกั

ลงทนุจะได้รับความคุ้มครอง จากการผิดนดัช าระหนีท้ีด่ีกวา่อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดิต
ในระดบัดงักล่าวซึง่มีเคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิง่ขึน้   

T2 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนี ้
ระยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ   

T3 ผู้ออกตราสารหนีม้คีวามสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody's 
Rating     
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.  
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such 

may possess certain speculative characteristics.   
 

สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody's 
Rating     
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
   
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
   
P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.
   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P Rating 
    
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.   
AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   
A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
 
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P Rating 
    
A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    
A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.   
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A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมายเหต ุ     
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ต่อจากอนัดบัความนา่เชื่อถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์
ต่อท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัท่ีต ่ากวา่ "CCC(tha)"     
ส าหรับอนัดบัความนา่เชื่อถือในระยะยาว และจะไมม่ีการระบสุณัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะสัน้ 
นอกเหนือจาก "F1(tha)"  
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ช่ือหลักทรัพย์ 
ผู้ รับรอง /อาวัล /

ค้้าประกัน
1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22505A 5 พ.ค. 65 GOV 845,000,000 844,958,330.82
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512A 12 พ.ค. 65 GOV 195,000,000 194,973,241.18
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512B 12 พ.ค. 65 GOV 1,100,000,000 1,099,854,819.16
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22519A 19 พ.ค. 65 GOV 1,040,000,000 1,039,784,636.39
5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22526A 26 พ.ค. 65 GOV 529,000,000 528,836,403.37
6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22602B 2 มิ.ย. 65 GOV 1,810,000,000 1,809,318,328.96
7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22609A 9 มิ.ย. 65 GOV 1,500,000,000 1,499,311,138.42
8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22616A 16 มิ.ย. 65 GOV 1,300,000,000 1,299,214,064.48
9 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22623A 23 มิ.ย. 65 GOV 950,000,000 949,324,549.08

10 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22630A 30 มิ.ย. 65 GOV 730,000,000 729,406,482.94
11 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22707A 7 ก.ค. 65 GOV 300,000,000 299,771,639.71
12 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22707B 7 ก.ค. 65 GOV 750,000,000 749,339,759.82
13 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22714A 14 ก.ค. 65 GOV 672,000,000 671,416,455.22
14 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22721A 21 ก.ค. 65 GOV 1,000,000,000 998,991,292.49
15 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22801A 1 ส.ค. 65 GOV 980,000,000 978,840,409.33
16 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 13 ม.ค. 66 AAA(tha) 1,000,000,000 1,002,052,054.79
17 . เงินฝากธนาคาร บมจ. เอสซีบี เอกซ์ SCB AA+(tha) 186,068,631.50

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร

ณ วันท่ี  30 เมษายน  2565

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก วันครบก้าหนด
อันดับความ

น่าเช่ือถือ
มูลค่าหน้าต๋ัว

มูลค่าตามราคา
ตลาด(บาท )
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การลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ ไม่ใชก่ารฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ โดยผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืน
จากกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ ครบเต็มจ านวนได้

ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 29 เม.ย .  65 30 เม.ย .  64 30 เม.ย .  63 30 เม.ย .  62 30 เม.ย .  61

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 13.8703 13.8425 13.6855 13.538 13.4133

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 13.8985 13.8703 13.8425 13.6855 13.538

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +0.20% +0.20% +1.14% +1.09% +0.92%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +0.42% +0.46% +1.13% +0.72% +0.72%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 18,775                        21,989                       13,841                 17,598                 21,440                         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 14,927                        18,775                       21,989                 13,841                 17,598                         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 16,382                        20,127                       13,875                 16,171                 24,216                         

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -3,881 -3,254 +7,996 -3,932 -4,068 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 1.12% 1.39% 2.16% 0.74% 1.68%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ                   ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565

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

ร้อยละต่อปี (31 ม.ค.  65) (29 ต.ค.  64) (30 เม.ย .  64) (30 เม.ย .  62) (29 มี.ค.  45)

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ +0.05% +0.12% +0.20% +0.52% +1.65%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.10% +0.23% +0.42% +0.67% +1.01%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

**ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index)
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

1.    การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
 

ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
หรือกลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.eastspring.co.th) 

 
2.  ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 
    การซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขายหน่วย

ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอยีดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอยีดของ
กรมธรรม์ได้ที ่

        1.บริษัทอเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอลชวัรันส์ จ ากดั  โทร. 0-2638-7400 โทรสาร 0-2634-8053                                                 
 E-mail: th.investmentlink@aia.com 
         2.บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ศนูย์บริการลกูค้า โทรศพัท์ : 1621  
        โทรสาร 0-2353-4888 www.prudential.co.th   E-mail: hotline@prudential.co.th 

 
3.  ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิธทิี่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทนุปกตทิี่ซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 
    ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หน่วยลงทนุของ

กองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียว เช่น  
 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนใด
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุไมม่ีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการท ากรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด      โดยบริษัทประกนั
ชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งที่รับจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกันชีวิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อการตดัสินใจใน
การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทนุ
รวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

mailto:marketing@tmbam.com
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่
ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และแตกต่าง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไป เช่นสิทธิในการรับสมดุรับรองสิทธิ บตัรกองทุน ของบริษัทจดัการ และการได้รับข้อมลูกองทนุอาจมี
ความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถึงการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจะไม่สามารถท ารายการ
ผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่  ฯลฯ ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการยืนยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบ
หน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่งก าหนด 

11. นอกจากนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องศึกษา
รายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดังนัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั” 
 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (connected 
person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ 
  จดัการกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม 
หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 
 
 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน 5 ตลุาคม 2565 
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