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การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด  
MTrack Energy ETF เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน 
และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ ลงทุนที่ ต้องการ
ผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค า
ยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด  

MTrack Energy ETF เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน 
และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ ลงทุนที่ ต้องการ
ผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ท าธุรกรรมด้วย 
[(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ ออก
หลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ที่กองทุนเปิด MTrack Energy ETF เข้า
ลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าสง่ข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิด MTrack 
Energy ETF (“กองทนุ”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม)  
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มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติ
บุคคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิด MTrack Energy 
ETF และปฏิบติัตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้อง
ความเสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของ
บริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุน
ที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิด MTrack Energy ETF 

  MTrack Energy ETF Fund   (ชื่อย่อ : ENGY) 
อายุโครงการ :  ไม่ก าหนดอายโุครงการ   
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน :  16 กรกฎาคม 2551 
วันจดทะเบียนกองทุนรวม  :  1 สิงหาคม 2551 
 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมอีทีเอฟที่ลงทนุในตราสารแห่งทนุ  
  ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :        กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา ( fully invested)  
โดยอาจเลือกใช้วิธี Full replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม
พลงังานและสาธารณูปโภค ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนดชันีท่ีกองทนุใช้อ้างอิงในการสร้าง
ผลตอบแทนเป็นดชันีอื่นใดแทนดชันีหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณปูโภค ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการค านวณ
ดชันีหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค โดยดชันีอื่นใดที่จะใช้แทนดชันีหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค จะมี
ลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์พลังงานและสาธารณูปโภค  ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงดชันีอ้างอิงเป็นดชันีอื่นใด โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
กองทนุจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุให้ใกล้เคียง
กับผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค  ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก
หลกัทรัพย์ที่ลงทุน รวมถึงความถ่ีในการปรับหลกัทรัพย์ที่ลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั
ท าให้หลักทรัพย์บางตัวไม่เหมาะสมกับการลงทุนอีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ า หลักทรัพย์ดังกล่าวขาด
คณุสมบตัิของการลงทนุท่ีดี มีการกระจายความเส่ียงไม่เพียงพอ หรือมีสภาพคล่องต ่า เป็นต้น 
ทัง้นี ้กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทนุ(efficient portfolio 
management) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทนุสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค  เช่น  เข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อิงกับดัชนี
หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณปูโภค เป็นต้น  รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน  (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   แต่จะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มี
ลกัษณะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
หมายเหต ุ: Full replication1 หมายถึง    การลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบในดชันีอ้างอิง ในอตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกับดชันีอ้างอิง

ดงักล่าว 
                 Optimization2      หมายถึง   การลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบในดชันีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลกัทรัพย์ไม่ครบตาม

จ านวนของหลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกบัดชันีอ้างอิง
ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิงดงักล่าว 
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ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทุน : 

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาการเพิม่ขึน้ของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Capital Gain) ซึง่สอดคล้องกบัการ
เพิ่มของดชันีผลตอบแทนรวมกลุม่พลงังานและสาธารณปูโภค  (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index) 

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสได้รับเงินปันผล ซึง่จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครัง้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 100 ของก าไรสะสมหรือก าไร
สุทธิในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

 

ตัวชีว้ัดของกองทนุเปิด MTrack Energy ETF (Benchmark) : 
กองทุนนีใ้ช้ ดชันีผลตอบแทนรวมกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค  (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index) เป็น
ดชันีอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย หลกัทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค เช่น บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ปตท.ส ารวจ และผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) บริษัทบ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นต้น     
 
ทัง้นีห้ลกัทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่ธุรกิจดงักลา่ว อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง ซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย    
  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทยีบตามที่บริษทัจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึง
วนัท่ีมีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่   ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
วิธีการลงทนุเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างอิง :  
กองทุนเปิด MTrack Energy ETF จะใช้กลยุทธ์ การบริหารเชิงรับ (passive management strategy) โดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง  หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปล่ียนแปลงของดัชนี
อ้างอิง 
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                              ลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:   กองทุนเปิด MTrack Energy ETF เป็นกองทนุรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:    กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:   กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 3,000 ล้านบาท   
 
Q:  กองทุนเปิด MTrack Energy ETF เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทนุ 

ในระยะเวลาเท่าใด 
A:       -  เงินลงทนุส่วนท่ีสามารถลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว (3 ปีขึน้ไป)  

- เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยจะต้อง
ค านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 

 
Q:  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้
A:  - ความผนัผวนของราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุ   

 - การใช้วิธี Optimization อาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุไม่ไปในแนวทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของดชันีอ้างองิ  
 

Q:  กองทุนเปิด MTrack Energy ETF เป็นกองทนุรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครอง
เงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือน ธันวาคม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q: การซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยตรงกับบริษทัจัดการจะต้องมีปริมาณหรือมูลค่าการซือ้ขายเป็นจ านวนเท่าใด 
A: บริษัทจะเปิดให้มีการซือ้ขายโดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเทา่นัน้ โดยจ านวนหน่วยสัง่ซือ้ขัน้ต า่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย       
     หรือ 1 ล้านหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ปริมาณหน่วยลงทนุขัน้ต า่อาจมกีารเปล่ียนแปลง โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน    
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
Q:  ท่านต้องลงทนุเป็นจ านวนเงนิเท่าไร และค านวณเป็นหน่วยลงทนุได้อย่างไร 
A:   การเสนอขาย : 

• ส าหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต ่ากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 
หน่วยของการซือ้ขาย โดยใช้ราคา ณ วนัท าการส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ใช้ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository 
File : PDF) ตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือสามารถซือ้หน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

• ส าหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป  

ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ
ก าหนด หรือสามารถซือ้หน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นตลาดรองในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุ 
           

Q:  ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร  
A:  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก (หลัง IPO) 

- บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน ให้เฉพาะผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านัน้  ดังนัน้ ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซือ้
หน่วยลงทุนกับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนก าหนด  ทัง้นี ้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน           
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้(แลก) หน่วยลงทนุ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ (แลก) หน่วยลงทนุดงักล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางทางกฎหมายของ
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทราบล่วงหน้า 

- ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถซือ้หน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นตลาดรองในการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุ 

 
Q:  ท่านจะได้เงนิทนุคนืโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร  
A:   -   กรณีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ จะได้รับช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัส่งค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะช าระเป็นตะกร้าหลกัทรัพย์ ตามอตัราส่วนและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

      -  กรณีผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการดงันี ้
              1.  รับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ กบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุก าหนด หรือ      
           2.  สามารถขายหนว่ยลงทนุของกองทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิ 
                   ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 

หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4)          
ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วย
ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 

 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ

ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 

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

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
 

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 

(1) ประกาศการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  
 

(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก  บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

 
 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื อ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
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 าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
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(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
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 ้นายทะเบยีนจะจดัส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 
4 วนัท าการถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับการทกัท้วงใด ๆ จาก
ผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่าการท ารายการดงักล่าว
ถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอน
หน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วนันับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
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2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว   

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

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 

ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนห รือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด   ยกเว้น
การโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  
 
 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุน ได้จากช่องทางใด  
A:  ท่านสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ ณ สิน้วนัท าการได้ที่ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือ 

www.tmbameastspring.com 
     

ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย ได้จดัให้มีมลูค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณ ( INAV)* เพื่อใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงส าหรับผู้ลงทุนในการซือ้
ขายหน่วยลงทุนอีทีเอฟ ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณ ได้ที่ www.tmbameastspring.com ระหว่าง
วนัเวลาท าการ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

*มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (INAV) หมายถึง ราคาปัจจุบนัของตะกร้าหลกัทรัพย์ ณ ขณะที่ค านวณ หารด้วยจ านวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุท่ีเป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซือ้ขาย 

 

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะสามารถทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซือ้ขายหรือระดับดชันีที่ใช้อ้างอิงของกองทนุรวมนีไ้ด้

อย่างไร  
A:  ท่านสามารถติดข้อมูลที่เก่ียวกับการซือ้ขายได้ที่ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือ www.tmbameastspring.com และ

ติดตามข้อมูลของดัชนีกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค  (SET Energy & Utilities Sector Index) ได้ที่เว็บไซด์ที่เก่ียวข้อง 
เช่น www.sec.or.th www.settrade.com  www.tmbameastspring.com เป็นต้น 

 
 
 

http://www.settrade.com/
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) 

2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  
    2.1 ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ส าหรับการเสนอขายครัง้แรก 

 
 เมื่อผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งชื่อผู้สัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากนัน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะโอนหน่วยลงทนุ
ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ โดยโอนเข้าบญัชีของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีของ
ผู้ รับฝากหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 
ทัง้นี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้แจ้งมลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้ 
ผู้ลงทนุทราบในวนัท่ีมกีารโอนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
 2.2 ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในตลาดรอง 
 

ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในตลาดรอง (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก) ผู้ลงทนุดงักล่าวจะมีชื่อเป็น
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเมื่อบริษัทจดัการได้ท าการปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆจะเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจากดัสิทธิในเร่ือง 
         1.  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

  
2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพันธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคัญ
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 ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง รวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
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(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุค คลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ที่
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
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
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 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด 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 าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย รวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(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 
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Q:  ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธ ิ
 ออกเสียงของบริษทัจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.ทหารไทย จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com  หรือ 

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบัติไม่เป็นไป

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

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 16 ตลุาคม 2539  ทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มวีตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัท
จดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

 

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

         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
 MR. WAI KWONG SECK   กรรมการ  

http://www.sec.or.th/
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นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์   กรรมการ  
นาย อนวุตัิร์         เหลืองทวีกลุ   กรรมการ  
นาย ศรัณย์          ภู่พฒัน์   กรรมการ  
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์   กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  

 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั  
219,979 ล้านบาท  

 
Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
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Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุดงักล่าว 
A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน  ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ติ ด ต ามห ลักท รัพ ย์ ท่ี
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน  เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้อมู ล
ประกอบการตัด สินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ก า รล ง ทุ น  ต าม
กรอบการลงทุนท่ีกาหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

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

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร รม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ  เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใจ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด า เ นิ น ก ารล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 
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Q:  ใครเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ที่บริษทัได้แต่งตัง้ไว้ 
A:   ผู้ดูแลสภาพคล่อง  

ชื่อ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่  :  ชัน้ 6, 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศพัท์: 0-2275-0888 
 
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 
ชื่อ  :  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่  :  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2299-1111  
  และสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  

ทัง้นี ้ธนาคารทหารไทยธนชาตขอสละสิทธิในการเพิ่ม / ลดหน่วยลงทนุ (Creation/ Redemption) ด้วยตนเอง และจะท า
หน้าที่เป็น ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเฉพาะในชว่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก (IPO) เท่านัน้ 
 

ชื่อ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่  :  ชัน้ 6, 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศพัท์ : 0 2275 0888 
 

ชื่อ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่  :  21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศพัท์ : 0 2285 0060 
 

ชื่อ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
ที่อยู่  :  48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศพัท์ : 0 2633 6497  

 
Q:  ใครเป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทนุได้แต่งตัง้ไว้ 
A:    ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก กองทนุยงัไม่มีผู้ขายหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ อาจแต่งตัง้บคุคล

ที่ได้รับอนญุาตให้ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ขายหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ขายหน่วยลงทนุให้บริษัท
จดัการและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยการแต่งตัง้จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั 
หรือค าสัง่ตา่งๆ ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
Q:  ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ของกองทนุ 
A:   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ส าหรับกองทนุนี ้คือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2470-3200 
 

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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Q:  ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
A:      นายทะเบียน ส าหรับกองทนุนี ้คือ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
Q:  ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-008 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

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

• ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
-  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2299-1111   
-  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ : 0 2275 0888 
-  บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ : 0 2285 0060 
-  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั  โทรศพัท์ : 0 2633 6497  
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

• กองทุนเปิด MTrack Energy ETF นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกบักองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกัน  
       อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 
 

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF 
 

   ความเส่ียงหลกัของกองทนุเปิด MTrack Energy ETF มี 6 ประเภท ดงันี ้

1. ความเสี่ยงของสภาวะตลาด ความผนัผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทนุลงทนุอยู่ อนั
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกจิ ปัจจยัทางการเมือง  การคาดการณ์ของนกัลงทนุ 
ฯลฯ แต่ทัง้นี ้กองทนุจะไม่มีความเส่ียงจากการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะท าให้ผลตอบแทนของกองทนุต ่ากว่าผลตอบแทน
ของดชันีอ้างองิ 

 

2. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค บริษัททัง้หมดในกลุม่อตุสาหกรรมนีเ้ป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกจิ
ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั ดงันัน้หากในช่วงใดอตุสาหกรรมพลงังานและสาธารณปูโภคมีผลการด าเนินการดี จะท าให้
ดชันีหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณปูโภคมีโอกาสทีจ่ะเพิ่มสงูขึน้  แต่หากในชว่งใดอตุสาหกรรมพลงังานและ

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) ระดับ 7 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง 
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4)  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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สาธารณปูโภคประสบปัญหาก็จะท าให้ดชันีหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณปูโภคมีโอกาสทีล่ดต ่าลงในชว่ง
ระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้เช่นกนั 
 

 

3.   ความเสี่ยงจากการลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทนุ มิใช่เพื่อเก็งก าไร 
โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Index) อย่างไรก็ตาม หากกองทุนใดใช้สญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็งก าไร การกระท าดงักล่าวจะท าให้กองทนุมีความเส่ียงเพิ่มขึน้ เนื่องจากสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็นการลงทุนที่มี Leverage หรือใช้เงินในการลงทุนน้อย แต่สามารถท าให้ได้รับก าไรเป็นจ านวนมาก แต่
ในทางตรงข้ามก็สามารถขาดทุนเป็นจ านวนมาก เช่นกนั และการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เมื่อครบก าหนดตามสญัญา 
ผู้ท าสัญญามีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ไม่ว่าการเข้าท าสัญญานัน้จะท าให้เกิดก าไร หรือมีผล
ขาดทุนต่อกองทุนก็ตาม นอกจากนี ้หากกองทุนใดท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้านอกศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
กองทนุนัน้อาจมีความเส่ียงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา  

 
 

4.   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื อ้หรือขายหลักทรัพย์ได้ 
ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์มีจ ากัด แต่เนื่องจากกองทนุนีจ้ะ
มีผู้ ดูแลสภาพคล่องของกองทุนคอยท าหน้าที่เป็นผู้ เสนอซือ้หรือเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง จึงท าให้ผู้ ลงทุน
สามารถซือ้ขายได้ตลอดเวลา ดงันัน้ ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องจึงต ่ามาก 

 
 

5.   ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์อาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทนุ (NAV) หมายถึง 
ราคาตลาด (Market Price) ของETF อาจสงูหรือต า่กว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ (NAV) เนื่องจากมลูคา่สินทรัพย์
สทุธิต่อหน่วยของกองทนุเปล่ียนแปลงไปตามมลูค่าตลาดของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครองอยู่ในขณะที่ราคาตลาดของ 
ETF เปล่ียนแปลงไปตามอปุสงค ์/ อปุทานของตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยที่ซือ้ขาย ETF ในตลาดหลกัทรัพย์จึงมี
โอกาสที่จะซือ้หรือขาย ETF ในราคาที่สงูหรือต ่ากวา่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทนุ (%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่เกิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 
 

5. ตราสารหนี ้ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

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

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ดงันี ้  
6.1  ตราสารทนุ / หน่วย infra ทีจ่ดทะเบยีน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทนุทัว่ไป

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ

ที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยู่ในระบบของ organized 
market หรือเทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอก
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 
investment grade 

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

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

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

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

กฎหมายไทย ได้แก ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

ไม่เกิน 45%  เฉล่ียในรอบปีบญัช ี

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

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 

4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 

5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 

6. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     ตราสารหนี ้ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market  หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน 

และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ) 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 64 – ธ.ค 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

ไม่เกิน 1.2200 0.7892 0.7829 0.7851 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.0000 0.7493 0.7473 0.7493 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0700 0.0250 0.0249 0.0250 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1000 0.0107 0.0107 0.0107 

    ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0500 0.0042 0.0000 0.0001 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 
    ภาษีเงินได้ อตัราตามจริง 0.0000 0.0107 0.0085 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.7892 0.7936 0.7936 

 

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

            

ค่าใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 64 – ธ.ค 64 
ตามทีจ่่ายจริง 0.01 

(8,173.22 บาท) 0.00 0.01 
(9,306.93 บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

 อัตราตาม
โครงการ เรียกเก็บจริง 

ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 

ม.ค 64 – ธ.ค 64 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 
เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุ
ทัว่ไป  

ไม่เกิน 0.10 0.10 0.10 0.10 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่ผู้ ร่วมค้าหน่วย
ลงทนุ  เรียกเก็บจากผู้สนใจ
ลงทนุทัว่ไป  

ไม่เกิน 0.10 0.10 0.10 0.10 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย 
หลกัทรัพย์ (ในกรณีทีซ่ือ้ขาย
ผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 

ตามทีต่ลาด
หลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ก าหนด 

ตามทีต่ลาด
หลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด 

ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุ 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนหน่วย
ลงทนุก าหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ

ก าหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ

ก าหนด 

ตามอตัราที่นายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
สิทธิในหน่วยลงทนุหน่วย
ลงทนุ 

ตามอตัราที่
นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ
ก าหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนหน่วย
ลงทนุก าหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ

ก าหนด 

ตามอตัราที่นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุก าหนด 

 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 12.01% 
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 87,992,647.09 110.16%
เงินฝากธนาคาร 8,788,184.09 11.00%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 471,510.00 0.59%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 471,510.00 0.59%
หุ้นสามัญ 78,732,953.00 98.57%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 78,732,953.00 98.57%
อ่ืนๆ -8,132,809.20 -10.16%

ทรัพย์สินอ่ืน 4,873.19 0.01%
หน้ีสินอ่ืน -8,137,682.39 -10.17%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 79,859,837.89 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิด Mtrack Energy ETF

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท )

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%
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 79,204,463.00 99.16%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 8,788,184.09 11.00%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิด Mtrack Energy ETF
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) 8,084,721.59 10.12%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 703,462.50 0.88%

รวมเ งินฝากธนาคาร 8,788,184.09 11.00%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 พลังงานและสาธารณูปโภค 0.59%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 40,300 471,510.00 0.59%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 471,510.00 0.59%
หุ้นสามัญ

พลังงานและสาธารณูปโภค 98.57%
บมจ. ปตท. 555,100 21,093,800.00 26.41%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 228,800 10,467,600.00 13.11%
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 76,700 9,050,600.00 11.33%
บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ 72,800 6,988,800.00 8.75%
บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 237,900 6,423,300.00 8.04%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 54,600 4,845,750.00 6.07%
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 50,700 2,053,350.00 2.57%
บมจ. ไทยออยล์ 39,000 1,930,500.00 2.42%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 9,100 1,597,050.00 2.00%
บมจ. ไออาร์พีซี 403,000 1,547,520.00 1.94%
บมจ. บ้านปู 135,200 1,433,120.00 1.79%
บมจ. ราช กรุ๊ป 27,300 1,228,500.00 1.54%
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ 58,500 1,006,200.00 1.26%
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 172,900 968,240.00 1.21%
บมจ. น้้าประปาไทย 78,000 889,200.00 1.11%
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 88,400 866,320.00 1.08%
บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 159,900 799,500.00 1.00%
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 163,800.00 681,408.00 0.85%
บมจ. บีซีพีจี 55,900 670,800.00 0.84%
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 26,000 656,500.00 0.82%
บมจ. ซุปเปอร์บล๊อก 543,400 516,230.00 0.65%
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 33,800 510,380.00 0.64%
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) 68,900 506,415.00 0.63%
บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 36,400 447,720.00 0.56%
บมจ. เอสพีซีจี 19,500 358,800 0.45%
 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 75,400 307,632 0.39%

% of NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้้าภาคตะวันออก 32,500 302,250.00 0.38%
บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 11,700 298,350.00 0.37%
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส 10,400 158,080.00 0.20%
บมจ. เด็มโก้ 14,300 54,340.00 0.07%
บมจ. สแกน อินเตอร์ จ้ากัด 23,400 48,672.00 0.06%
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 14,300 26,026.00 0.03%

รวมหุ้นสามัญ 78,732,953.00 98.57%
ทรัพย์สินอ่ืน 4,873.19 0.01%
หน้ีสินอ่ืน -8,137,682.39 -10.17%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 79,859,837.89 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 13,000,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 6.143

% of NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท )
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ธ.ค.  64 30 ธ.ค.  63 30 ธ.ค.  62 28 ธ.ค.  61 29 ธ.ค.  60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 5.6942 6.3393 5.8019 6.1345 5.1329

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 6.1431 5.6942 6.3393 5.8019 6.1345

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +8.81% -6.81% +12.34% -3.18% +23.77%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +11.61% -6.27% +12.59% -2.72% +19.64%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 74                                  89                                87                              92                        77                                    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 80                                  74                                89                              87                        92                                    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 77                                  73                                92                              97                        81                                    

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +0 +0 +0 +0 +0

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิด Mtrack Energy ETF           ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

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

ร้อยละต่อปี (30 ก.ย .  64) (30 มิ.ย .  64) (30 ธ.ค.  63) (28 ธ.ค.  61) (1 ส .ค.  51)

กองทุนเปิด Mtrack Energy ETF +1.09% +4.47% +8.81% +4.44% +6.04%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +3.14% +6.12% +11.61% +5.59% +7.14%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

**เกณฑ์มาตรฐาน คือ  อัตราผลตอบแทนดัชนีผลตอบแทนรวม กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 

 
 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิด MTrack Energy ETF                                                                                 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บุคคลใดบคุคลหนึ่ง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วย
ลงทนุของบุคคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 



 

ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิด MTrack Energy ETF ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 

“บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั อาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด ลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ” ทัง้นี ้ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ และส านกังาน ก.ล.ต.” 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ที่ส านักงาน
คณ ะก รรม ก าร  ก .ล .ต . ห รือ โด ย ผ่ าน เค รือ ข่ า ย  Internet ขอ งส านั ก งาน คณ ะก รรม กา ร  ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th)” 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  

“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)” 

 “ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด MTrack Energy ETF เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 

“ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (หลงัIPO) ผู้ลงทุนที่ท าการเพิ่ม/ลด (Create/Redeem) หน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF ด้วยวิธีส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ กับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน ซึ่งถือว่าเป็น
ธุรกรรมที่ท านอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (OTC) ผู้ลงทุนจึงมีภาระที่ต้องช าระภาษีในส่วนของก าไรที่
เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร” 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.tmbameastspring.com” 

“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุที่เสนอขายนัน้” 
 

 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน 2565 
 

 

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

