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กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูติี้ส์   
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด          
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ       
ผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US 
VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีท่ีค่าเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้ จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจ
พิจารณาลงทุนในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเส่ียงในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มี
แนวโน้มแข็งคา่ (ปัจจบุนักองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ในส่วนของเงินท่ีน าเข้าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันท่ีกองทุนท ารายการ ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวนัท่ีต้องจ่ายหรือรับช าระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ) 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   
ในหนงัสือชีช้วน 

กองทุนนีมี้ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ี
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับ
คืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ ท าธุรกรรม
ด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ ออก
หลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว) ท่ีกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ 
เข้าลงทนุ เป็นต้น]  
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บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์     
ทนูิตีส์้ (“กองทุน”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 
10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ี
ดงักลา่ว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ 
และปฏิบตัติามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  เพ่ือให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ   
ชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ 
     TMB US Opportunities Fund (ช่ือยอ่: TMBUSO) 
 
อายุโครงการ  :  ไมก่ าหนด 
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  10 พฤษภาคม 2554 
 
วันที่ที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  1 มิถนุายน 2554 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Feeder Fund) ที่ลงทนุในหนว่ยลงทนุท่ีเป็น
ตรา 

สารทนุตา่งประเทศ(Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ 

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :   กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกอง
เดียว (Master Fund) คือ กองทุน  BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ในหน่วยลงทุนชนิด 
(Class) ”I” หรือ Class I Shares โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
สว่นที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศที่มีอายุของสญัญา หรืออายขุองตราสารต ่ากว่า 1 ปี 
โดยวัตถุประสงค์ส ารองไว้ เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง  และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก
ตา่งประเทศ ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราตา่งประเทศ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
ทัง้นี ้การด ารงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือ
ในช่วงระยะเวลาที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่      
ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 
 
ทัง้นี  ้การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี ส์้  ในกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-
FACTOR EQUITY จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนัน้กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้  อาจลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ปัจจบุนั กองทนุอาจลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ในส่วนของเงินที่น าเข้าและส่งออกสทุธิในแต่ละวนัจาก
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ประเทศไทย นบัจากวนัที่กองทนุท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวนัที่ต้องจ่ายหรือรับช าระเงิน (Settlement 
Date) โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  
 
กองทุน  BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY เป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้กองทุน 
PARVEST (หนงัสอืชีช้วนของกองทนุ PARVEST จะเรียกลกัษณะของกองทนุยอ่ยแตล่ะกองทนุยอ่ยวา่ “subfund”) 
 

กองทนุ PARVEST จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยจดัตัง้ในลกัษณะของ Societe d’investissement a capital 
variable หรือ SICAV ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Part I of the Law of 20 December 2002) ทัง้นี ้
ก อ งทุ น  PARVEST ด า เนิ น งานต าม ระ เบี ย บ ขอ ง  UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใต้ประกาศ European Directive 85/611/EEC โดยภายใต้กองทุน PARVEST จะประกอบด้วยกองทุนย่อย
หลายๆ กองทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุ ชนิดหนว่ยลงทนุ รวมถึงสกลุเงินท่ีแตกตา่งกนัไป 
 
ทัง้นี ้ในสว่นของกองทนุย่อย กองทนุ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY เป็นกองทนุรวมที่เสนอ
ขายให้กบัผู้ลงทนุตา่งๆ ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors) 

ในกรณีที่การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศหรือ “BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY” ในหนว่ย
ลงทนุชนิด (Class) ”I” หรือ Class I Shares นัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการลงทุน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรือชนิดของหน่วยลงทุน 
(class) ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยอาจพิจารณาโอนย้ายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นภายใต้กองทุน “BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR 
EQUITY” และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ภายใต้การบริหารของ “BNP Paribas Asset Management Luxembourg” 
และ/หรือบริษัทจัดการอื่นที่มีประเภทกองทุนนโยบายการลงทนุที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ลงทนุในแต่ละ
ขณะ และเพื่อผลประโยชน์ของ  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 

เง่ือนไขอื่น 
1.บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหนว่ยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศตามดลุย
พินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น และ /หรือได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ท่ีกระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุตา่งประเทศ ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ถือวา่เป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินงานเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment)โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทนุรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทนุ Master Fund เดิม  
2. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีตัง้แตร้่อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และในขณะที่จดัตัง้กองทุน ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดให้ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุรวมที่
ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้การด ารงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือ
ในช่วงระยะเวลาที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่     
ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ และจะไมน่ ามา
บงัคบัใช้ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ต่อไปนี ้และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตกุารณ์เกิดขึน้ดงักลา่วให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบ  ทัง้นี ้ใน
กรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
(1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้หลกัเกณฑ์การลงทนุข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิหรือจะก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่กองทนุโดยรวม 
(2) หรือในกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตทุี่ไมส่ามารถควบคมุได้หรือเหตทุี่เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือเหตอุื่นใดที่ได้รับการผ่อน
ผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
(3) หรือกรณีเกิดเหตุที่ท าให้กองทนุไม่สามารถลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศที่เป็น Master Fund ได้อีกต่อไป หรือกรณี
อื่นใด ที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุใน Master Fund ตอ่ไปจะมีผลกระทบตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าให้
เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 
 
3.ในกรณีที่กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ มีการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดงักล่าวที่
กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ เข้าลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ 
(Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ
ใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) นัน้ 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
3.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ 



หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิต้ีส์                                                    - 7 - 
 
 

ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักลา่ว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/
หรือ นโยบายการลงทนุของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักลา่ว
ข้างต้น ไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
3.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 
3.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 3.2 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  โดยในการยื่นขอผ่อนผนั บริษัทจดัการต้องยื่นความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการดงักลา่ว เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 
3.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
3.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการ
ดงักลา่วด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทนุรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทุนเดิม หรือในกรณีที่เลิกกองทุน จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore 
investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

กองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY มีลักษณะอย่างไร 
รายละเอียด :  
 1.  กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ซึ่งเป็น

กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ ซึง่จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg  
ชื่อ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY 

โครงสร้าง
ของกองทนุ 
BNP 
PARIBAS 
FUNDS US 
VALUE 
MULTI-
FACTOR 
EQUITY 

กองทนุ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY เป็นกองทนุยอ่ยกองทนุ
หนึง่ภายใต้กองทนุ PARVEST (ตามหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ PARVEST จะเรียกลกัษณะของกองทนุ
ยอ่ยแตล่ะกองทนุยอ่ยวา่ “subfund”) 
กองทนุ PARVEST จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยจดัตัง้ในลกัษณะของ Societe 
d’investissement a capital variable หรือSICAV ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก (Part I of the Law of 17 December 2010) โดยภายใต้กองทนุ PARVEST จะ
ประกอบด้วยกองทนุยอ่ยหลายๆ กองทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุ ชนิดหนว่ยลงทนุ รวมถงึสกลุเงินท่ี
แตกตา่งกนัไป 

ทัง้นี ้ในส่วนของกองทุนย่อย BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY เป็น
กองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ ลงทุนสถาบัน 
(institutional investors) 
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วตัถปุระสงค์
และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทุนย่อย BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY มีวตัถปุระสงค์ในการ
ลงทนุเพื่อเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุ ด้วยการลงทนุไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 75 ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้หรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ผู้ จัดการกองทุนอาจลงทุนใน  ตราสารตลาดเงิน (money market 
instruments), ตราสารอนพุนัธ์ และ/หรือ เงินสด โดยในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 25 ดงักล่าว ผู้จัดการ
กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้ไม่เกินร้อยละ 15 และในกองทนุ UCITS หรือ UCIs ไม่เกินร้อยละ 10 
ทัง้นี ้กองทุนอาจมีการลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ทัง้โดยวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และการ
ลงทนุเพื่อหวงัผลก าไร 
ทัง้นี ้กองทนุได้ใช้วิธีการที่เป็นระบบ (systematic approach) ประกอบกบัปัจจยัเฉพาะของหุ้น อาทิ 
ปัจจัยด้านมลูค่า คณุภาพ ความผนัผวน และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา (momentum) ในการ
คดัเลอืกหลกัทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

วนัท่ีอนมุตัิ
จดัตัง้กองทนุ
รวม 

13 กันยายน 2562 (กองทุน PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA จะถูกควบรวมกับกองทุน 
PARVEST Equity USA Value DEFI โดยท าการโอนย้ายทรัพย์สนิทัง้หมดในวนัดงักลา่ว 
และเปลีย่นช่ืนเป็น กองทนุ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY) 

สกลุเงิน สกลุเงินฐาน (base currency) ของกองทนุ คือ ดอลลา่ร์สหรัฐ 
อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
ผู้จดัการ
กองทนุ 
(Investment 
Manager)  
 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd. 
5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, United Kingdom 
And THEAM S.A.S. 
1 boulevard Haussman, F-75009 Paris, France 

ผู้ รั ก ษ า
ทรัพย์สินของ
กองทนุ 
(Custodian 
Bank) 

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch 
33 rue de Gasperich 
L-5826 Howald-Hesperange 
Grand Duchy of Luxembourg 

 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปก าไรจากมูลค่า
หน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นต่างของราคาของหลกัทรัพย์ที่กองทนุเข้าลงทนุ รวมถึงสว่นต่างของอตัราแลกเปลี่ยน
ในสว่นที่กองทุนไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุในราคาเสนอขายที่ 10.10 บาทต่อหน่วย และ
ต่อมาราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 11.20 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 1.10 บาทต่อ
หนว่ย  
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ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ (Benchmark) : 
-  ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) คือ MSCI USA Value NR Index ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงิน
บาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วเป็น Total Return Index  
(ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดชันีชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุรวมจะเปลีย่นจาก Russell 1000 
Value Index เป็น MSCI USA Value NR Index) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นควร
และเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่น
การลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่    ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ 
 

-   เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้ หรือ ขายคืนได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์** ดงันัน้ 
ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
จะต้องค านึงถึงสภาพคล่อง ความต้องการในการใช้เงิน ระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และ
ความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 

 

หมายเหต ุ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีวนัหยดุท าการของไทย และ/หรือกองทนุหลกั หยดุต่อเนื่องกนัในสปัดาห์นัน้ บลจ.ทหารไทย 
ขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในสปัดาห์นัน้ ทัง้นี  ้วนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ ต้องเป็นไปตามตารางวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุเข้าซึง่ระบไุว้ตามตารางแนบในเอกสารฉบบันี ้

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ง

ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทุน 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 2,000 ล้านบาท  
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Q:  กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์้ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และ        
ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:  - เหมาะสมกับ   :  นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยคาดหวงัผลตอบแทน
จากการลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้หรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ปัจจัยพืน้ฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินท่ีเป็นตราสารทนุหรือหุ้นต่างประเทศ รวมทัง้ยอมรับความผนัผวนของการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุ
ได้  

 
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ ตาม
ตารางวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า  ที่ระบไุว้ตามตารางแนบในเอกสารฉบบันี ้ดงันัน้ ระยะเวลาที่    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะต้องค านงึถึง
ระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 
 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   1. การเพิ่มขึน้หรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR 

EQUITY อนัเนื่องมาจาก 
 

  -  การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY 
ลงทุน ซึ่งอาจท าให้ผู้ ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเท่าที่คาดหวัง  โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าวอาจ
เนื่องมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์เองหรือการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

-  เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในต่างประเทศ  (ประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก) จึงต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้  ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจาก
หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุรวมของประเทศไทย 

-  ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  จะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย             
ยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ เปลีย่นแปลง ซึง่อาจท าให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตามไปด้วย 

 
ทั ง้นี  ้กองทุน  BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY มี การวิ เค ราะห์และประ เมิ น
ภาวการณ์ลงทนุอยา่งเป็นระบบ และมีส านกังานกระจายอยูใ่นหลายประเทศ ซึง่เพิ่มประสทิธิภาพในการเข้าถึงข้อมลู
เชิงลกึได้ดี ซึง่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสีย่งของกองทนุ 

 

2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหวา่งเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯกบัเงินบาทในสว่นท่ีผู้จดัการกองทนุไมไ่ด้
เข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในอตัราแลกเปลีย่น 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์้ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้น   

จะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
 



หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิต้ีส์                                                    - 11 - 
 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:    ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ได้ดงันี ้

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

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

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุท่ีบริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน 
บคุคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.  บตัรประจ าตวัประชาชน 
3.  ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ 

เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้         
ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

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

เง่ือนไขการลงนาม 
5.  ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบคุคล 
6.  หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
7.  ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของบญัชี

ธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 
หมายเหต ุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

       2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ  
           ขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วทัง้นี ้ หากมีการเปลีย่นแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็น
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การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน   
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง     วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั   หมายถึง      วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบยีนและวนัท าการของ 
                                                            ประเทศของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ และเป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการ 
                                                            ช าระราคา และสง่มอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนเข้า   หมายถึง ทกุวนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์ ในกรณีที่มีวนัหยดุท าการของไทย และ/หรือ

กองทุนหลกั หยุดต่อเนื่องกันในสปัดาห์นัน้ บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิที่จะหยุด
รับค าสัง่ซือ้  ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าในสปัดาห์นัน้ ทัง้นี ้วนัท าการสัง่ซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าของกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ ต้องเป็นไป
ตามตารางวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้า ซึง่ระบุไว้ตามตารางแนบ
ในเอกสารฉบบันี ้หรือมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 

การซือ้หน่วยลงทุน   
 

ส าหรับการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2555 เป็นต้นไป) กองทนุจะจดัให้มีการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามตารางวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า  ทีร่ะบไุว้ตามตารางแนบในเอกสาร
ฉบบันี ้ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ ในวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุก าหนด  
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)                                                                                                                   1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป                                                                                                                         1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                              มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   
                                                                            ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายสบัเปลีย่นเข้า บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  
                                                                                                                                        บวกคา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์   
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ                                                                                               ปัจจบุนัยงัไมเ่รียกเก็บ  
คา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์                                              0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
               

หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

   ** มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้และปัดทศนิยม 
 ต าแหน่งท่ี 4 ขึน้ 

             *** อตัราคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั 
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วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้ สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 
2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
ผู้ สั่งซื อ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย                    
ยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้  โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
กองทนุดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาท
ถ้วน) 

 

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. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

หมายเหต ุ  *ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ในวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 

กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้”  
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2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 

กรุณาสัง่จ่าย “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..............................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือ
คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  

 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้สมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการดงักลา่ว
แล้ว สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**โดย
ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หักบญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดง
ความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. 
ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. 
ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้  
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี  ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา            
ไมเ่ป็นบญัชีร่วมจึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนการท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนาม
ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชี
เงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ บมจ. 
ธนาคาร   ธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ ในการซือ้ครัง้แรก และ
สามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการท่ี บลจ.ทหารไทย  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใดๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุ
อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่  การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไปตามปกติ
จะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 
หมายเหต ุ  *    สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์

เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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   **    รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการ
อาจแตกต่างไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย 
และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็น
วนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้
ขายถดัไป 

 
 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ส าหรับการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2555 เป็นต้นไป)  กองทนุจะจดัให้มีการเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ซึง่เป็นไปตามตารางวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ทีร่ะบไุว้ตามตารางแนบในเอกสารฉบบันี ้ 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ในวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ภายในเวลา 15.30 น  ตาม
ช่องทางการท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุ ดงันี ้

 

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เนต็ www.tmbameastspring.com 
3.     เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 

 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้                                                                                                              1.00 บาทขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                                มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**   
                                                                               ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขายสบัเปลีย่นเข้า หกัคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์                               0.10%***ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
 

หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

              **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
               *** อตัราคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดยระบุ
จ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน* 
 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต  และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว 
สามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง **   
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 ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่เป็น
บญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ในวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุเข้าจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมตีวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการ
ทกุครัง้ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม         
               
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ  *     สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์  
                          เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 **   กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการ 
  เป็นวนัท าการซือ้ขายและท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้หาก 

วนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่
ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ (ปัจจุบนั สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้)  
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 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น 
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) ในเขต
ส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา 
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถ
ด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนั สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 3 วนั
ท าการถดัจากวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ     ทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 
 

 รับเชค็ทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่
ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  
 

 โอนเงนิด้วยวธีิบาทเน็ต   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยล งทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 
 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 
ส าหรับการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มถินุายน 2555 เป็นต้นไป) กองทนุจะจดัให้มีการเปิดรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุเข้า ซึง่เป็นไปตามตารางวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า  ทีร่ะบไุว้ตามตารางแนบในเอกสารฉบบันี ้
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการ อนญุาตให้สบัเปลีย่นเฉพาะกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี และ กองทนุเปิดทหารไทยธนรฐั เขา้กองทนุนีร้วมทัง้
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม และ/หรือ ลดการสบัเปลีย่นกองทนุบางกองทนุดงักลา่วข้างต้นได้ 
โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัโดยติดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุนีไ้ด้ ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้าได้ ในวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ภายในเวลา 15.30 น  
ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ดงันี ้  
 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน       1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                         มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ลงทนุ**            
                                                                               ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายสบัเปลีย่นเข้า บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ลงทนุ   
                                                                                                                                         บวกคา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์   
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ             ปัจจบุนัยงัไมเ่รียกเก็บ  
คา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์                                                  0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
 

หมายเหตุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งท่ีระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

               ** มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิง้และปัดทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 4 ขึน้ และมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยม
ต าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

             *** อตัราคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั 
 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ในวนัท าการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 
  

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว 
สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  
  
 

    สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและไม่เป็น
บญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการของ
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บริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท า
รายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุม่กองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญ ชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 
หมายเหต ุ    * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์

เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    ** กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป โดย 

กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่
ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
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ตารางวนัท าการสั่งซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ 

เดือน / ปี พ.ศ. 
วันท าการซือ้ ขาย 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  
(1) 

วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  

และราคาหน่วยลงทุน   
(2) 

ม.ค. 65 

7 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65 
14 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65 
21 ม.ค. 65 25 ม.ค. 65 
28 ม.ค. 65 1 ก.พ. 65 

 
ก.พ. 65 

 

4 ก.พ. 65 8 ก.พ. 65 
11 ก.พ. 65 15 ก.พ. 65 
18 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65 
25 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

4 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 
11 มี.ค. 65 15 มี.ค. 65 
18 มี.ค. 65 22 มี.ค. 65 
25 มี.ค. 65 29 มี.ค. 65 

เม.ย. 65 

1 เม.ย. 65 5 เม.ย. 65 
8 เม.ย. 65 12 เม.ย. 65 
22 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65 
29 เม.ย. 65 5 พ.ค. 65 

พ.ค. 65 
13 พ.ค. 65 18 พ.ค. 65 
20 พ.ค. 65 24 พ.ค. 65 
27 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 

มิ.ย. 65 
2 มิ.ย. 65 8 มิ.ย. 65 
10 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 65 
24 มิ.ย. 65 28 มิ.ย. 65 

ก.ค. 65 

1 ก.ค. 65 6 ก.ค. 65 
8 ก.ค. 65 12 ก.ค. 65 
15 ก.ค. 65 19 ก.ค. 65 
22 ก.ค. 65 26 ก.ค. 65 
27 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65 
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ตารางวนัท าการสั่งซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ 

เดือน / ปี พ.ศ. 
วันท าการซือ้ ขาย สับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า  
(1) 

วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  

และราคาหน่วยลงทุน   
(2) 

ส.ค. 65 

5 ส.ค. 65 9 ส.ค. 65 
11 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 
19 ส.ค. 65 23 ส.ค. 65 
26 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 

ก.ย. 65 

2 ก.ย. 65 7 ก.ย. 65 

9 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 
16 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 
23 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 

30 ก.ย. 65 4 ต.ค. 65 

ต.ค. 65 
7 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 

21 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 
28 ต.ค. 65 2 พ.ย. 65 

พ.ย. 65 

4 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65 
10 พ.ย. 65 15 พ.ย. 65 
18 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 
25 พ.ย. 65 29 พ.ย. 65 

ธ.ค. 65 

2 ธ.ค. 65 7 ธ.ค. 65 
9 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 

16 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65 
22 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 
30 ธ.ค. 65 4 ม.ค. 66 

 
 

 

หมายเหต ุ  (1)  วนัท่ีผู้ลงทนุท ารายการสัง่ซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ภายในเวลาและเง่ือนไข ท่ีก าหนด  

                   (2)  วนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ  และราคาหนว่ยลงทนุ ของ (1) เพื่อเพิ่มลดหนว่ยลงทนุ 

 (3)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนของกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ภายใน 3 วนัท าการถดัจาก             

       วนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ  และราคาหนว่ยลงทนุ 

ทั ง้นี  ้บ ริษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ ยนแปลงวัน ดังกล่าว  โดยจะประกาศให้ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนทราบ ใน 
www.tmbameastspring.com 
 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  - บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมี 
 ผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 ตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะ 

ยาว(LTF) หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางภายในวนัท าการ
สุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
- บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุท่ีเน้นลงทนุในตา่งประเทศด้วยกนั 

 

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

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในข้อ 24.2 ของโครงการ และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

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

แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อ
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 24.2 ของโครงการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
          การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 
ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ       
ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่        
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่าย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 
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(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวัน
เปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั 

 

การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อนัได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหนา่ยได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือ
จะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหนว่ยลงทนุ (notice 
period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสอืชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นช่องทางตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มี
การใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่งผิดปกติ หรือ  
เหตกุารณ์อื่นท่ีสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการ
ภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยูแ่ละหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) ของ
มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทนุรวมมีมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

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

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 
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3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท า
การที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน
ของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  
swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมูลค่า
การซือ้หนว่ยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขาย
คืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
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o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  
       รายละเอียดเพ่ิมเติม  

เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

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

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยน

หนว่ยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้  แต ่
Redemption Gate จะไม่ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกวา่ระดบัเพดานที่ระบไุว้ใน
โครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นที่เหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหนว่ยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่ี
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การจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ

และสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลีย่นแปลง gate period ได้ตามดลุย
พินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่
ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิก
ค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 
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 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลู
ที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
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Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหนว่ยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 

สทิธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับ
โอนภายใน 15 วนันับแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 

 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่ เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

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

Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธี
ดงันี ้

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

1.     ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่
ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
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กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ         
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้
กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่
อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 
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(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น   
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

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.comหรือ 

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุท่ีเสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมี
อิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปลีย่นแปลง
ช่ือเป็น "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 

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


หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิต้ีส์                                                    - 36 - 
 
 

คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 85 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
214,995 ล้านบาท  
 

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

 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว 
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
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ติ ด ต ามห ลักท รัพ ย์ ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี  
วรสุทธิพิศิษฎ์ 

2550 ปริญญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 อ ใช้ เป็ น ข้อ มูล
ประกอบการตัด สินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ก า รล ง ทุ น  ต าม
กรอบการลงทุนที่กาหนด 

นางสาวดาราวรรณ 
ประกายทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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 2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

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

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส าห ก ร รม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ  เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใจ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด า เ นิ น ก ารล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
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 ของบริษัทจดัการที่ 
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 
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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 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
• กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์้ นีม้คีวามเสี่ยงแตกต่างกบักองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ต่างกนัอย่างไร 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
     ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 
ความเสี่ยงหลกัของกองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์้ ดังนี ้

 
1. ความเสี่ยงหลกัของกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY มีดังนี ้

 

**กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ นีเ้ป็นกองทุนที่ มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว และเป็นกองทุนที่ มีการลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตราสาร
แห่งทุนในประเทศ นอกจากนี ้กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ อาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ปัจจุบัน กองทุนอาจลงทุนในสัญญา  ซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนของเงนิที่น าเข้า
และส่งออกสุทธิในแต่ละวัน  จากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนท ารายการซือ้ขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถงึวันที่ต้องจ่ายหรือ
รับช าระเงนิ (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

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

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 



หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิต้ีส์                                                    - 40 - 
 
 

1.1    ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) หมายถึง ความผนัผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารท่ีกองทนุลงทนุอยู่ อนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
การเมือง การคาดการณ์ของนกัลงทนุ ฯลฯ 

 
1.2    ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) กองทนุจะมี

ความเสีย่งของประเทศที่เข้าลงทนุ อนัอาจเกิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัหรือตวัแปรความเสีย่งของประเทศนัน้ 
อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาดทนุและตลาดเงิน กฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่งๆ รวมไป
ถึงข้อจ ากดัในการลงทนุ เช่น ข้อจ ากดัในการท าธุรกรรมแลกเปลีย่นเงินตรา ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุของตา่งชาติ 
และการแทรกแซงของหนว่ยงานรัฐ เป็นต้น 

 
1.3    ความเสี่ ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้หรือขาย

หลกัทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์มีจ ากดั 
 

1.4    ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives Risk) กองทนุมีนโยบายลงทนุในสญัญาอนพุนัธ์ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จาก
การท่ีสญัญาอนพุนัธ์มี Leverage Effect ความผนัผวนของกองทนุจึงอาจเพิ่มสงูขึน้ 

 
1.5    ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่สัญญา (Counter Party Risk) เป็นความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัคูส่ญัญาของกองทนุ โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของ การช าระเงินและการสง่มอบหลกัทรัพย์ และการปฏิบตัิตามสญัญาอนพุนัธ์ 
 

1.6   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการท่ีกองทนุมีการลงทนุในสินทรัพย์
ที่อยู่ในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลกั (Reference Currency) กล่าวคือ หากอัตรา
แลกเปลีย่นที่ใช้อ้างอิงของสนิทรัพย์มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ มลูค่าของสนิทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะสงูขึน้ 
ในทางกลบักนัหากอตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงของสินทรัพย์มีการปรับตวัลดลง มลูค่าของสินทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐก็จะลดลง ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทุนอาจมีการเข้าท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตรา แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันถึงประสิทธิผลของธุรกรรมดังกล่าวในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราได้อยา่งสมบรูณ์ 

 
1.7   ความเสี่ยงจากการลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนมีการลงทุนในใบส าคัญ

แสดงสิทธิ ซึ่งเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อน รวมถึงความผันผวนของราคา มากกว่าตราสารทุน 
รวมถึงลกัษณะที่ส าคญัอยา่งหนึง่คือมี Leverage Effect ซึง่มีผลให้ความผนัผวนของกองทนุจึงอาจเพิ่มสงูขึน้ 

 
1.8   ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation) คือ ความเสีย่งที่กองทนุมีการลงทนุในหลายประเทศ ซึ่งมีกฎหมายภาษีที่แตกตา่ง

กันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งรวมถึงอัตราภาษี หกั ณ ที่จ่าย  การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีของรัฐบาลกลาง ตาม
ภาวะเศรษฐกิจ หรือ นโยบายการคลงัที่เปลี่ยนไป จึงอาจมีผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การลงทนุ
ได้ 
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1.9   ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการ
ช าระหนีข้องผู้ออกและ/หรือผู้ค า้ประกนัตราสารหนีท้ี่กองทนุถือครองอยู่ ซึง่หากผู้ออกและ/หรือผู้ค า้ประกนัตราสาร
หนีท้ี่กองทนุถือครองอยู่ผิดนดัหรือไม่สามารถช าระหนีห้รือถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ มลูค่าสทุธิของกองทนุ
อาจลดลงจากการด้อยคา่ของตราสารหนีด้งักลา่ว 

  
1.10   ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คือ ความผนัผวนของราคาตรา

สารหนีอ้นัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด หากอตัราดอกเบีย้ลด ตราสารหนีก็้จะมีราคา
สงูขึน้ กองทนุก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอตัราดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้ ราคาของตรา
สารหนีก็้จะลดลง และอาจท าให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึน้ได้แม้ว่าผู้ ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมี
ความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกติก็ตาม 
 

2 ความเสี่ยงหลกัในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนิูตีส์้ มีดังนี ้
 

2.1 ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR 
EQUITY เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้  มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน BNP 
PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
ดังนัน้ ความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นของกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR 
EQUITY ในข้อ 5.1 จึงเป็นความเสีย่งของกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ ด้วยผู้ลงทนุในกองทนุเปิด
ทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทนุ BNP PARIBAS FUNDS US 
VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ได้ 

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) นอกจากความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน 
BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY ตามที่กล่าวในข้อ 5.1.6 แล้ว จากการที่
กองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้  ซึ่งลงทุนในกองทุน BNP 
PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกบัเงินบาทด้วย เนื่องจากกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ มี
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวันที่
กองทนุเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
เป็น 29 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะท าให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อค านวณเป็นสกุลเงินบาท
น้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33  บาท 
ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
 ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
 

2.3  ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk) จากการที่กองทุนเปิดทหาร
ไทย ยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ อาจลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝากอื่นได้บางส่วน ดงัที่กล่าวแล้วข้างต้น กองทุนเปิด
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ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้ จึงรับความเสี่ยงของตราสารหนีเ้หล่านี ้เพื่อบริหารความเสี่ยงของการลงทุนของ
กองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ ในตราสารหนีท้ี่กองทนุเข้าลงทนุโดยตรง กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี /้
เงินฝากที่มีผู้ออก ผู้ค า้ประกนั (รวมอาวลั) ได้รับการจดัอนัดบัทางเครดิตในระดบัที่ลงทนุได้ (Investment Grade) 
และ/หรือตราสารหนี/้เงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เทา่นัน้ 

 
2.4  ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

ในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการ
ที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าให้การลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินที่
ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสารที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทุนการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
2.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE 

MULTI-FACTOR EQUITY ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR 
EQUITY ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศ
อื่นๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจท า
ให้ค่าใช้จ่ายของกองทุน หน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
แตกตา่งไปจากเดิมได้ ซึง่อาจท าให้กองทนุมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม กองทนุ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมต่ ่ากวา่ 15 วนัก่อนการเปลีย่นแปลงไปลงทนุในกองทนุหนว่ยลงทนุอื่นใด 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนในรูปเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

ของกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY กับ Russell 1000 Value Index 
ขอข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยายน 2560 ถงึวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
 

ที่มา Bloomberg ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการ

ลงทุน              
(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดั
อตัราสว่น 

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 เงินฝากธนาคาร

ออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ            
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

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

ไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของ
ตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ที่ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย 
derivatives (OTC derivatives)  

รวมกนัไมเ่กิน
อตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของ
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark 
+ 5% 

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

อตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของ
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark 
+10%  

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

ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  
เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
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% 
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6. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     ตราสารหนี ้ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market  หรือเทียบเทา่ แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้

เงิน 

ทกุประเภท
รวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  

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

market  และไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 
ไมเ่กิน 15% 

 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ถงึวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

มิ.ย.61 – พ.ค.62 
เรียกเก็บจริง 

มิ.ย.62 – พ.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

มิ.ย.63 – พ.ค.64 
1. คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยรวม  

    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ 
ไมเ่กิน  1.9795 1.2112 1.2081 1.2364 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.6050 1.0700 1.0691 1.0683 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ไมเ่กิน  0.1070 0.0321 0.0321 0.0320 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน  0.2140 0.1070          0.1069 0.1361 
   คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535 0.0021 0.0000 0.0000 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้ 

   คา่ภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0006 0.0004 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.2112 1.2087 1.2368 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิต้ีส์                                                    - 46 - 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย.61 – พ.ค.62 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย.62 – พ.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
มิ.ย.63 – พ.ค.64 

*คา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ / สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุเข้า 

3ไมเ่กิน 2.00 ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจาก
ผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 
0.75 0.10 0.10 0.10 

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ย
ลงทนุ 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 

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

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้ 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แตไ่ม่
เกิน 1,000 บาทตอ่

ครัง้) 

 

 
หมายเหต ุ: 1.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบั ผู้ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละประเภท
ของผู้ลงทนุไมเ่ทา่กนั   
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ผู้ลงทนุสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกันภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกวา่ กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ที่ บลจ.ทหารไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.สว่นต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุ ทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้
หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 3.77% 
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จ ำนวนเ งินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝำกธนำคำร

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 1,455,919.55 5.73%

รวมเ งินฝำกธนำคำร 1,455,919.55 5.73%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 94.58%

กองทุน BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity 4,668 24,022,833.67 94.58%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 24,022,833.67 94.58%

ทรัพย์สินอ่ืน 5,874.97 0.02%

หน้ีสินอ่ืน -85,356.72 -0.33%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 25,399,271.47 100.00%

จ ำนวนหน่วยลงทุน 2,080,794.92

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.2065

มูลค่ำตำมรำคำตลำด % of NAV

กองทุนเปิดทหำรไทยยูเอสออพพอร์ทูนิต้ี ส์

ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน

ณ วันท่ี  31 พฤษภำคม  2564
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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) 8.6869 9.4958 9.6514 8.4141 7.5272

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 12.2065 8.6869 9.4958 9.6514 8.4141

กองทุน TMB US Opportunities Fund +40.27% -8.54% -1.61% +14.71% +11.78%

เกณฑ์มำตรฐำน 1** +36.47% -1.84% -0.39% -0.77% +6.53%

เกณฑ์มำตรฐำน 2** +38.99% -2.33% +0.68% +5.62% +11.79%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 21                                  36                                 61                         65                         78                                    

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 25                                  21                                 36                         61                         65                                    

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 23                                  30                                 48                         63                         69                                    

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) -3 -15 -253 -13 -21 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.10% 0.02% 0.23% 0.12% 0.16%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดทหำรไทยยูเอสออพพอร์ทูนิต้ีส์       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) (1 มิ.ย .  54)

กองทุนเปิดทหำรไทยยูเอสออพพอร์ทูนิต้ีส์ +13.86% +20.67% +40.27% +8.14% +2.16%
เกณฑ์มำตรฐำน 1** +16.26% +24.61% +36.47% +10.15% +10.67%

เกณฑ์มำตรฐำน 2** +12.13% +20.82% +38.99% +11.03% +10.33%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note**
เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี Russell 1000 Value Total Return ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

31 พฤษภำคม 2564

23.88%
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทูนิตีส์้ 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 
ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุ 
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั    
จงึไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตีส์้  ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ       
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั” 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 

“ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทยยเูอสออพพอร์ทนูิตีส์้ เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปิดทหารไทย จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัท
หลักทรัพย์จดัการกองทุนเปิดทหารไทย จ ากัด เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปิดทหารไทย 
จ ากดั ลงทนุ ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้ผู้
ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และส านกังาน ก.ล.ต.”  

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียว ข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)” 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  

“ในกรณี ท่ีผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี            
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

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

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  20 มิถนุายน 2565 
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