
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย 
World Equity Index เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ ลงทุน และ             
ผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

กองทุนอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา (ปัจจบุนั กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ในส่วนของเงินท่ีน าเข้าและส่งออกสทุธิในแตล่ะวนัจากประเทศไทย นบัจากวนัท่ีกองทนุท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Trade Date) จนถึงวนัท่ีต้องจา่ยหรือรับช าระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ) 

ทัง้นี ้การท่ีกองทุนไม่เข้าลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในทรัพย์สินท่ี
กองทนุลงทนุในตา่งประเทศ  อาจท าให้ผู้ลงทนุขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืน ต ่ากว่า
เงินลงทนุเร่ิมแรกได้   

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index   ไมส่ามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีส านกังานก าหนด 
ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index ท าธุรกรรมด้วย 
[(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ
กองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index เข้าลงทนุ เป็นต้น] 
บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index 
(“กองทุน”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของ
กองทนุ หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติ
บคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index และปฏิบตัิตามเกณฑ์
และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจาก
เหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ ห รือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตักิารและด าเนินการตา่งๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธ
สญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  การ
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี  ้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 



ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index  
  TMB World Equity Index Fund   (ช่ือยอ่: TMBWDEQ) 
 
อายุโครงการ :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
 
วันที่อนุมัติจัดตัง้กองทุนรวม :  27 กรกฎาคม 2550 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุน :  9 สงิหาคม 2550 
 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Feeder Fund) ที่ลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศ  
  (Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :     กองทนุเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุตรงตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจาก
การลงทนุในดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ให้มากที่สดุ 
 
กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุ
ในหน่วยลงทุนของกองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD (เป็นกองทุนหลักที่ลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN) (ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุดงักลา่วจดัตัง้และจดัการ
โดย Lyxor International Asset Management และมี Societe Generale เป็น Custodian โดยกองทุนดังกล่าวได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ EN Paris (Euronext Paris) 
 
กองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD 
ชื่อ :  Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD 
ประเภท :  Exchange Traded Fund จดทะเบียนใน EN Paris (Euronext Paris) 
นโยบายการลงทุน :  มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นสามญัหรือหลกัทรัพย์อื่นใด  เพื่อสร้างผลตอบแทนของ

กองทุนให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี MSCI WORLD NET TOTAL 
RETURN 

ค่าธรรมเนียม :  ปัจจบุนัอยูท่ี่ 0.30% ตอ่ปี 
Management Company :  Lyxor International Asset Management  
Custodian :  Societe Generale 
Web Site :  www.lyxoretf.com 

http://www.amex.com/
http://www.amex.com/


หมายเหต ุ:  1)  Exchange Traded Fund (ETF) หมายถึง กองทนุรวมที่ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะกบัผู้ลงทนุ
ราย ใหญ่ และมีวตัถุประสงค์การลงทุนให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิง ทัง้นี ้กองทนุรวมดงักลา่วจะการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ของนกัลงทนุทัว่ไป 

2) ดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN เป็นดัชนีที่จัดท าขึน้โดย Morgan Stanley International 
Inc. (MSCI) โดยดชันีดงักลา่วจดัท าตามหลกัเกณฑ์ของ MSCI Standard Index Series Methodology 
ทัง้นี ้ดชันีที่ค านวณจะค านึงถึง Free Float น า้หนกัการลงทนุในแต่ละประเทศและน า้หนกัการลงทุนใน
แตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมเป็นส าคญั โดยดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ปัจจบุนัประกอบไป
ด้วย 23 ประเทศ ได้แก่ Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, 
Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States. ทั ง้นี ด้ัชนี  
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN  จะค านึงถึงผลของการการน าเงินปันผลสทุธิจากภาษีหกั ณ ที่
จ่ายไปลงทนุอยา่งตอ่เนื่องในดชันี (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mscibarra.com) 

 
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศที่มีอายุของสญัญา หรืออายุของตราสารหรือ
ระยะเวลาฝากเงิน ต ่ากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์ส ารองไว้เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทนุ หรือเพื่อสภาพคลอ่ง  และ
บริษัทจดัการอาจจะลงทนุในเงินฝากต่างประเทศ ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงการหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
อนึ่ง ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD ได้ หรือในกรณีที่มีกองทนุรวม
ต่างประเทศกองทนุอื่นที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้อง Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD และบริษัทจดัการเห็นวา่หาก
กองทนุเข้าลงทนุจะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยเช่น มีสภาพคลอ่งสงูกวา่ มีความสามารถในการบริหารได้ใกล้เคียงกบั
ดชันีมาตรฐานกว่า เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนสอดคล้องกับ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD ดงักล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  ในการพิจารณา
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั   
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนที่จะน าเงินไปลงทนุ
ในกองทนุรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในกองทนุอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ หรือ
ยกเลกิกองทนุได้ 
 
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม แตท่ัง้นี ้กองทนุอาจไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศตามที่ระบไุว้ในโครงการ หาก
สภาวะการลงทุนในต่างประเทศไม่ปกติ หรือเพื่อรอการลงทุน  ทัง้นี ้กองทุนจะท ารายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด พร้อมทัง้เหตผุล และจดัสง่มายงัส านกังาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

http://www.mscibarra.com/
http://www.mscibarra.com/


ทัง้นี ้การด ารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที่ระบไุว้ข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลา 15 วนันบัแต่
วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  และ/หรือในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนเลกิโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุ
ท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 
กองทนุอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อป้องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตรา  (ปัจจบุนั กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ในสว่นของเงิน
ที่น าเข้าและส่งออกสทุธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นบัจากวนัที่กองทุนท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trade Date) 
จนถึงวนัที่ต้องจ่ายหรือรับช าระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ) และอาจลงทนุใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตวัแปร (Structured Note) ในระหว่างรอการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN  โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index มีการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
ดงักลา่วที่กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index เข้าลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง เกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 

(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) นัน้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1.  แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนว

ทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักลา่ว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมด่งักลา่ว จะมีนโยบายการ
ลงทนุที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือ
เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

2. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 1 . ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฎเหตุ หรือ
เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

3. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 2.ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแล
ผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผนัต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดังกล่าว เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 

4. รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



5. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 1 . ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุน
รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลีย่นกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไมน่ าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือในกรณีที่เลิกกองทุน  จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment)โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
มาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจาก
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากสว่นตา่งของราคาของตราสารท่ีกองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย
ในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และมลูค่าหน่วยลงทนุตอ่มาเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงวา่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทตอ่หนว่ย ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วได้โดยการสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุเทา่นัน้ ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุนัน้ได้รับการยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี โดยที่ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index (Benchmark) : 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN  ในสกลุเงินยโูรและสกลุเงินบาท 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่น
การประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

 
 
 
 
 
 

 



ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีาร
แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 1,500 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้

ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A:  - เหมาะสมกับ 

• นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเสีย่งในการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระดบั
ที่ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี  MSCI WORLD NET TOTAL RETURN   

• ยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกบัความผนัผวนของดชันี  และอตัราแลกเปลี่ยน
ระหวา่ง เงินบาทตอ่เงินสกลุยโูร และเงินสกลุยโูรตอ่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ  

• เป็นผู้ลงทนุท่ีมีเงินออมเหลอืใช้ และพร้อมลงทนุในระยะยาว 
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนั
ท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสี่ยงที่รับได้
จากการลงทนุ 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   ความผนัผวนของดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN และราคาของ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD 

และเนื่องจากกองทนุนีจ้ะน าเงินบาทไปลงทนุในกองทนุหลกัด้วยสกลุเงินยโูร ซึ่งกองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารที่
ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ ดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ซึ่งใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในการ
น าเสนอผลตอบแทน ดงันัน้จะรวมถึงความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงินบาทตอ่เงินสกลุยโูร และเงินสกลุยู
โรตอ่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ด้วย 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่

มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือน พฤษภาคม 
 
 
 
 



 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index ได้ 

ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมอินเทอร์เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com 

 ค.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 

 
ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบ
มาติดตอ่ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน  
   

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  

และเง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มี
อ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหต ุ1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                2.  เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการ
ดงักลา่วได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 



ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการส านกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
 

นิยาม 
วนัท าการ       หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือ   

ผู้สนบัสนนุการขายหรือ รับซือ้คนืก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั   หมายถึง   วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและวนัท าการ

ของประเทศของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ และเป็นวนัท าการท่ี
สามารถท าการช าระราคา และสง่มอบหลกัทรัพย์ 

วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั        
หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ย

ลงทนุ**     
   ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ใช้จา่ยในการซือ้

หลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์ 0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ 
 

หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 

   ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 

   ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั 
 
 
  
 
 
 
 



วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยืน่เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทหารไทย World 
Equity Index  ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุท่ีได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของ
กองทนุดงักลา่วหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผา่นระบบอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่
บาทถ้วน) 

 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 
1.บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 
หรือตามที่บริษัทจดัการ 

หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

หมายเหต ุ  * ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
 
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการ
หรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
 
 



 
1)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
  กรุณาสัง่จา่ย "กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index ”   
 
2)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซ้ือ

คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  
 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับ

ใช้บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่น
ที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มี
ข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 

    ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

อตัโนมตัิด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้
บริการการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่    ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการเปิดบัญชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัทจดัการ ทัง้นีก้่อนที่ท่านจะท ารายการสั่งซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของ
บญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

 

  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคล
ธรรมดา     ไม่เป็นบญัชีร่วมจึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 
15.30 น.**   โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนการท ารายการทกุ
ครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ
ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบั
บริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 



ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index ในการซือ้ครัง้
แรก โดยสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ. ทหารไทย  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่

ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลา

ท าการอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท า
การซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนั
ท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่า
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 

การขายคนืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น.ตามช่องทางการท ารายการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 

  
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุ** ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จ่ายใน
การขายหลกัทรัพย์ 

คา่ใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์                                      0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ  

 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่

ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต   
                **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่ง

ที่ 5 ทิง้ 
  ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 



 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
    
  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่

ขายโดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน* 
 
 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต  และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับ

ใช้บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการwww.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง **   

 

     ขายผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

ด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นทีอ่าจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ทีบ่ริษัทจดัการ  

 

  ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดาและไมเ่ป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ
ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมี
ตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืน
มากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขาย
คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 

หมายเหต ุ    *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้  ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย อินเทอร์เน็ต 

 **   กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการ 
เป็นวันท าการซือ้ขายและท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้          
หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
 

 



การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่
แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
 บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้ง

ไว้ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกับวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ (ปัจจุบนั 
บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 3 วนัท าการซ้ือขายถดัจากวนัท าการซ้ือขาย) 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน 
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอ
เปิดบญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตาม
ประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 3 วนัท าการซ้ือ
ขายถดัจากวนัท าการซ้ือขาย) 

 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
  บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้อง
ระบไุว้ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725   
 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 

http://www.tmbameastspring.com/
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การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองทนุหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบญัชี
กองทนุปลายทางก่อน  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ภายในเวลา 15.30 น.  ตามช่องทางการท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
1.  ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

2 . อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.  ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนด หรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุเปิดทหารไทย 
World Equity Index Fund ภายในเวลาตามที่ก าหนด แต่นอกเวลาท าการสบัเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่า
รายการดงักลา่วเป็นรายการนอกเวลาท าการ และให้ถือเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายนัน้  หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่า
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                             1 บาท 
ขึน้ไป* 
ราคาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า                                        มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**  

ณ  สิน้วันท าการซือ้ขาย บวกค่าใช้จ่ายในการซือ้
หลกัทรัพย์ 

ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                      มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**   
  ณ  สิน้วันท าการซื อ้ขาย หักค่าใช้จ่ายในการขาย

หลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์                  0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขาย

ห รือ รับซื อ้ คืนหน่วยลงทุน ( โปรดดูตารางกรณี
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ)                                                                                                         

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มลูค่าหนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 
5 ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 



    ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 

  สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทุกวนัท าการตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน*  หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลีย่นจาก
กองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

  สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับ

ใช้บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com  ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  

 

    สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่
อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

    สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล

ธรรมดาและไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์
ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มี
การตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิด
บัญชีกองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเตมิ   
 
หมายเหต ุ    * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่ง

ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 ** กรณีที่สัง่สบัเปลี่ยนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจัดเป็นค าสัง่สบัเปลี่ยนเพื่อท ารายการในวนัท าการ

ถัดไป โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนั
ท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย หน่วยลงทุน 

ทหารไทย World Equity Index ได้รับหนว่ยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย การจ่ายเงนิ 

ทหารไทย World Equity Index 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการ
ในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องใน
ตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้

ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุได้ 

ภายใน 3 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 
 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

World Equity Index  

ธนรัฐ, ธนบดี, ธนบดี RMF, 
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T* T*+2 

ธนวฒัน์,  
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, 

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25,                 
ธนไพศาล RMF, 

 SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF                

T* T*+1 

ธนรัฐ, ธนบดี,  
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,ธนวฒัน์,  

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                    
  จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,           

จดัทพัลงทนุ ระยะยาว,    
SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25                            

World Equity Index T T* 

หมายเหต:ุ  *   ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
 **  ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
                         T        =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T*       =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
                         T*+1   =  วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย   
  T* +2  =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
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Q:  เม่ือผู้ถอืหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับ

ซือ้คนื ณ วนัใด  
A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลีย่นภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปลีย่นมีผลที่ค านวณภายในวนัท าการถดัไป 

 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว     

3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมี 
 ผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ย

ลงทนุตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่
กองทนุ 

  
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้น

ระยะยาว(LTF) หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายใน
วันท าการสุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
- บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุท่ีเน้นลงทนุในตา่งประเทศด้วยกนั 

 
 
 



Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุังตอ่ไปนี ้โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ 

ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในข้อ 24.2 ของโครงการ และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1  ให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ

นัน้       เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืน

หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวธีิการ
ใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม
ข้อ 1(2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบั
วนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบวา่ราคา
ขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามข้อ 24.2 ของโครงการ และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้
ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

 
 
 



 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน

หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) 
หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่

ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ



หนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิด
นัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ

ลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการ
ก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่น
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขาย
คืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความ
เสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจบุนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption 
Gate) , การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบ
ปัญหาขาดสภาพคลอ่งหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings)  ซึง่
บริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของ
กองทนุอนัได้แก่ คา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุ
ในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขาย



คืนหน่วยลงทนุ (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/
หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและ
หรือตามการประเมินวา่สมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้
แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(swing pricing)  
 
การปรับมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย 
swing factor เพื่อสะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่
อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สนิ หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพ
คล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ  ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั 
(threshold) ของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อน
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุสทุธิเกินระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกใช้  Swing Pricing ที่ เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตาม
ดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/



หรือ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่ถกูเรียกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) 
รวมถึงต้นทนุและ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

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

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

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

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วไป
ใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท า
การนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสนิใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏ
ว่าเช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตามดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มี
การใช้เคร่ืองมือนี ้



• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกับมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ
มีคา่เกินกวา่ swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ
ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน  (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ 
และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุ
รวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไมป่กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งชีส้ถานการณ์ไมป่กติดงักลา่ว
และการใช้ Redemption Gate จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียด
วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี

ดงักลา่ว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของ

กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัท

จัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  



• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย
ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก  ณ วันที่ใช้ Redemption 
Gate 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ 
แต ่Redemption Gate จะไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดาน
ที่ระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท า

การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-

rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

ยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท

จดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate 
period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate 
ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate 
และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใน
สว่นท่ีเหลอืได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้ง
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 



• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้  Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือ

ประเมินวา่สภาพคลอ่งของกองทนุจะไมส่อดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม  อนัเกิดจากการไถ่
ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

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

จดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหนว่ยอาจจะได้รับช าระเงินจาก
ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวม
ทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ 
สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่
มิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่ว
จากส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้อง
ระงบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึง่ดงันี ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 



อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 
11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

 
 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่
เคยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  ในวนัที่ยื่นค าขอโอน
หน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบ
หลกัฐานการรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ ขอโอนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์  หากบริษัทจดัการ
ไม่ได้รับการทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัท
จดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกช่ือ
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้
โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกต ิแตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพือ่
ประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้
ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัท



จดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทน
หรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนดยกเว้น
การโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้

คืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้

ด้วยวิธีดงันี ้
 

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. โทรติดตอ่สอบถามที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
ค. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต 
หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

1.    ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 



 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียว
หรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเตม็
ตามจ านวนที่ถืออยู ่
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่
รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยูท่าง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้
ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ

ขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ



ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการ
ผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุ
รวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการ
น าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้
ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์
ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือ
การให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุ
หรือ    ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือ
หลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการ
ด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ

ของ      ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และ ข้อก าหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 



  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคาร
ตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)
เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการ
ก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ

ด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่  

www.tmbameastspring.com 
 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

• ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศพัท์ 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th 

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย 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 :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิ

ไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 
 
 
 

 

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


บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มี
วตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการกองทนุที่เสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการ
ท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด  ได้ท าการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 

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

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

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 85 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
214,995 ล้านบาท  
 
 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com


 
Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 

 
 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
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 

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
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
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ที่
ลงทุน  และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร



2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
 

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

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https://www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
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• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

  

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
• การลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index  นีม้คีวามเสี่ยงแตกต่างกบักองทุนรวมอื่นที่มี

นโยบายการลงทุนต่างกนัอย่างไร 

 
 
 
 

                             

                     

 
 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 
 

 
 
 
 

 

**กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index นี ้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่เข้าลงทุน
ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่ อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในทรัพย์สินที่ กองทุนลงทุนใน
ต่างประเทศ แต่กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ส่วนของเงินที่น าเข้าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนท ารายการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ (Trade Date) จนถงึวันที่ต้องจ่ายหรือรับช าระเงนิ (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน** 

 

ต ำ่ ควำมเส่ียง ผลตอบแทน /  สูง ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง 
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4)  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 



 
ความเสี่ยงหลกัของกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index  มี 7 ประเภท ดังนี ้

1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) หมายถึง ความผนัผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์
หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ อนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ  
ปัจจัยทางการเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ แต่ทัง้นี ้กองทุนจะไม่มีความเสี่ยงจากการคัดเลือก
หลกัทรัพย์ที่จะท าให้ผลตอบแทนของกองทนุต ่ากวา่ผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง 

 
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN หมายถึง โอกาสที่ดัชนี 

MSCI WORLD NET TOTAL RETURN จะเพิ่มสูงขึน้หรือลดต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวใน
บางครัง้  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสถานการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี จนท าให้ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ลดต ่าลง ทัง้นี ้หาก
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่กองทนุ เนื่องจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุมีการเปลีย่นแปลง
ตามดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ดงันัน้หากดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ลดลง
จะสง่ผลท าให้มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุลดลงได้ 

 
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินสกลุตา่งประเทศอื่น เนื่องจากกองทนุนีจ้ะน าเงินบาทไปลงทนุในกองทนุ
หลกัด้วยสกลุเงินยโูร และกองทนุได้เข้าท าสญัญา Total Return Swap กบั Swap Counter Party เพื่อให้สง่มอบ
ผลตอบแทนที่เท่ากบั ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ซึ่งใช้เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ในการน าเสนอ
ผลตอบแทน  ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินบาทต่อยูโร และอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินยโูรต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ซึ่งรวมถึงสกุลเงินอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดชันีดงักลา่วด้วย  ดงันัน้ผู้ลงทนุของกองทนุนีอ้าจขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน
น้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงิน
บาท กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินยโูรที่เข้าลงทนุนัน้ (เชน่ 
จาก 36 บาท ต่อ 1 ยโูร เป็น 33 บาท ต่อ 1 ยโูร) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกุล
เงินบาทน้อยลง  ในทางตรงกนัข้ามหากคา่เงินบาทมีคา่อ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ยโูรเป็น 40 บาท ตอ่ 1 
ยโูร) จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
4. ความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศ (Country Risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จาการลงทนุในหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ เนื่องจากการลงทนุในตลาดตา่งประเทศจะผกูพนั

กบัปัจจยัหรือตวัแปรความเสี่ยง ที่อาจจะแตกตา่งไปจากปัจจยัหรือตวัแปรในตลาดท้องถ่ิน อาทิเช่น ความเสีย่ง
ทางด้านอตัราแลกเปลี่ยน สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่แตกต่างกนั รวมถึงข้อจ ากดัใน
การลงทนุของแต่ละประเทศ เช่น ข้อจ ากดัในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุจากต่างชาติ 
และการแทรกแซงของหนว่ยงานรัฐ เป็นต้น  

 



 กองทุนเปิดทหารไทย  World Equity Index   เป็นกองทุนที่ลงทุนในประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนา  ซึ่ง ณ 
ปัจจบุนัประกอบไปด้วย 23 ประเทศ จึงมีการกระจายความเสีย่งของประเทศได้เป็นอยา่งดี  

 
5.  ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่า

หน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV) หมายถึง ราคาตลาด (Market Price) ของ ETF ของกองทุน
ต่างประเทศอาจสงูหรือต ่ากว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ (NAV) เนื่องจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ
ต่อหน่วยของกองทนุต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไปตามมลูคา่ตลาดของหลกัทรัพย์ที่กองทนุต่างประเทศถือครอง
อยู ่ ในขณะท่ีราคาของ ETF ของกองทนุตา่งประเทศ เปลีย่นแปลงไปตามอปุสงค์ / อปุทานของตลาดในขณะนัน้  
ดงันัน้กองทุนจึงมีโอกาสที่จะซือ้หรือขาย ETF ของกองทุนต่างประเทศ  ในราคาที่สงูหรือต ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (NAV) 

 
6.  ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทนุโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปร เฉพาะเมื่อสินค้า
หรือตวัแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนีไ้มข่ดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ   

 
 เพื่อลดความเสีย่งทางด้านเครดิตของคูส่ญัญาและ/หรือในตราสาร กองทนุจะเลอืกลงทนุกบัคูส่ญัญาที่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตราสารดงักลา่วโดยสว่นใหญ่จะไม่สามารถโอน
เปลี่ยนมือได้ กองทนุจึงจะพิจารณาลงทนุในสดัสว่นที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของ
ตราสาร 

 
7.  ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า   ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสาร

ลว่งหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา
ดงักลา่ว ท าให้การลดความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อ
ลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดบัความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับการ
ยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง  โดย
จะท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารลว่งหน้า  แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น  แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคา่ของตราสารท่ีกองทนุถืออยู ่ กองทนุ
ก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ  

 

 

 



 
 
 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนในรูปเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 
ของกองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD กับ ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN   

ขอข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2551 ถงึวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
ที่มา Bloomberg ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทุน           
(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 
3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ เงินฝาก

ธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารทีม่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสาร 
ที่ลงทนุใน benchmark 
+ 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารหนี ้หรือตราสารท่ีมสีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit 
rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภทการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้
ขาย derivatives (OTC derivatives)  

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิ 
ที่ลงทนุใน benchmark 
+ 5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรม

ทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 
ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่
ดงันี ้แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของ
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  

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

ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45% 
เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมอื 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 20% 
4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
6. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     ตราสารหนี ้ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market  หรือเทียบเทา่ แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋

สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  

 
7. ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นระดบั non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยูใ่นระบบของ 

organized market  และไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 
ไมเ่กิน 15% 

 
 
 



 
ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 

เรียกเก็บจริง 

มิ.ย. 62 – พ.ค. 63 

เรียกเก็บจริง 

มิ.ย. 63– พ.ค. 64 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

ไมเ่กิน 1.2000 1.1095 1.1082 1.1236 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.0000 0.9970 0.9958 0.9954 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0700 0.0375 0.0375 0.0374 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1000 0.0750 0.0749 0.0908 

    คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0300 0.0000 0.0000 0.0000 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้ 

    คา่ภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0005 0.0002 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.1095 1.1087 1.1238 
หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   

  
 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย.61 – พ.ค.62 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย. 62 – พ.ค. 63 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย. 63 – พ.ค. 64 

ตามทีจ่่ายจริง 0.01 
(78,290.78 บาท) 

0.03 
(159,124.69 บาท) 

0.01 
(87,218.56 บาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย. 62 – พ.ค. 63 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย. 63 – พ.ค. 64 

คา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ (Spread) ที่
เรียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้(เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.75 0.10 0.10 0.10 

คา่ธรรมเนียมการโอน
หนว่ยลงทนุ 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาทแตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาทแตไ่มเ่กิน 1,000 

บาท ตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท 
แตไ่มเ่กิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

 
อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 3.65% 

 
หมายเหต ุ:  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะประเภทของผู้
ลงทนุไมเ่ทา่กนั   
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.ทหารไทย  
มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถูก
เรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 
 
 



 
 
 

                                                  สรุปข้อมูลการลงทุน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

จ ำนวนเ งินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝำกธนำคำร

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 16,546,062.32 2.38%

รวมเ งินฝำกธนำคำร 16,546,062.32 2.38%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 98.68%

กองทุน Lyxor UCITS ETF MSCI World 74,198 684,658,832.23 98.68%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 684,658,832.23 98.68%

ทรัพย์สินอ่ืน 947,298.76 0.14%

หน้ีสินอ่ืน -8,363,561.66 -1.20%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 693,788,631.65 100.00%

จ ำนวนหน่วยลงทุน 36,584,655.81

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 18.9639

มูลค่ำตำมรำคำตลำด % of NAV

กองทุนเปิดทหำรไทย World Equity Index

ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน

ณ วันท่ี  31 พฤษภำคม  2564



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 พ .ค.  64 29 พ .ค.  63 31 พ .ค.  62 31 พ .ค.  61 31 พ .ค.  60

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 13.8604 13.2049 13.5631 12.9272 11.8688

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 18.9639 13.8604 13.2049 13.5631 12.9272

ผลตอบแทนสุทธิจำกเงินลงทุน +36.59% +4.98% -2.64% +4.92% +8.92%

เกณฑ์มำตรฐำน 1** +37.59% +7.23% -1.68% +5.83% +10.41%

เกณฑ์มำตรฐำน 2** +27.77% +7.01% +4.45% +7.42% +15.41%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 658                                  599                              655                       763                        686                                 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 694                                  658                              599                       655                        763                                 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงปี (ล้ำนบำท) 628                                  602                              628                       717                        732                                 

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) -160 +44 -43 -143 +15

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.22% 0.21% 0.14% 0.28% 0.10%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดทหำรไทย World  Equity Index              ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (25 ก.พ .  64) (30 พ .ย .  63) (29 พ .ค.  63) (31 พ .ค.  61) (9 ส .ค.  50)

กองทุนเปิดทหำรไทย World Equity Index +10.55% +18.73% +36.59% +11.81% +4.77%
เกณฑ์มำตรฐำน 1** +12.27% +19.31% +37.59% +13.25% +5.02%

เกณฑ์มำตรฐำน 2** +8.35% +13.60% +27.77% +12.64% +6.61%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note**

เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี MSCI World  Total  Return ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี MSCI World  Total  Return Index สกุลเงินยูโร

31 พฤษภำคม 2564
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

1.การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 
ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุ 
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com) 
 
2. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 

เมื่อ บลจ.ทหารไทย เร่ิมเปิดบริการให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้
บลจ. ทหารไทย จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com 
 
3. ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุนปกตทิี่
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิตา่งๆที่แตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว เช่น  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทนุใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุ 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลกิการ

ท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด  โดยบริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหน่วย
ลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนขายหน่วยลงทนุ
ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู ่ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ 
ที่อยู ่และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุที่ได้รับค าแนะน า
เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

8. สทิธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่การ
ตดัสินใจในการลงทนุ เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุ
รวมหรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

https://www.tmbameastspring.com/
https://www.tmbameastspring.com/


10. เง่ือนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไมเ่ทา่เทียม 
และแตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไป  เช่นสทิธิในการรับสมดุรับรองสทิธิ บตัรกองทนุ ของบริษัทจดัการ และการ
ได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง  รวมถึงการที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากการท า
รายการผ่านบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอยู่ ฯลฯ  ทัง้นี ้เนื่องจาก
บริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และสง่
ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดตอ่ในการยืนยนัรายการตา่งๆ ตลอดจนสง่มอบหนว่ยลงทนุในกรณีซือ้ 
และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะแหง่ก าหนด 

นอกจากนี ้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อาจอยูภ่ายใต้เง่ือนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชีวติที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะราย โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต ต้อง
ศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิม่เตมิ 



หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index                   - 48 - 
 
 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index ทัง้นี  ้ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย  World Equity Index ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า  ผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  20 มิถนุายน 2565 
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