กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ
หุ้นระยะยาว
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

“การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผูล้ งทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
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กำรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ ควำมผันผวน
ของพอร์ ตกำรลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small
Cap (Total Return) อย่ำงไรก็ตำมกองทุนยังคงมีควำมผันผวนอยู่ ซึ่งบำงช่วงเวลำกำรลงทุนในหุ้นรำยตัว หรื อ
กำรลงทุนในหุ้นขนำดใหญ่ (Large Cap) หรื อกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็ก (Mid / Small) อำจมี
ควำมผันผวนที่มำกน้ อยแตกต่ำงกันได้
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว มีนโยบำยที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำซื อ้ ขำย
ล่วงหน้ ำ (Derivative) เพื่อเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่นกำรทำ
สัญญำ สวอป และหรือสัญญำฟอร์ เวิร์ดที่อ้ำงอิงกับอัตรำแลกเปลี่ยน / รำคำตรำสำร / รำคำดอกเบี ้ย หรือตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ประกำศกำหนด ซึ่งอำจทำให้ กองทุนนี ้มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น เช่น
กองทุนรวมอำจเข้ ำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Futures) แทนกำรลงทุนโดยตรงในหุ้นสำมัญ ให้ เหมำะสม
กับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอำจเข้ ำลงทุนในสัญญำขำยตรำสำรล่วงหน้ ำ (Forward Contract)
เพื่อลดอำยุ Portfolio Duration จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้ สูงกว่ำ
ผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึงถึ งวัตถุประสงค์กำรลงทุน ฐำนะ
กำรเงินของผู้ลงทุน และประสบกำรณ์กำรลงทุนของผู้ลงทุนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 ไม่สำมำรถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่ำย จ่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นหลักประกัน รวมถึงจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี หำก
ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ที่เคยได้ รับภำยในกำหนดเวลำ มิฉะนัน้
จะต้ องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี ้ยปรับตำมประมวลรัษฎำกร
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ไม่สำมำรถดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องได้
ตำมที่สำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมที่มีคำสัง่ ไว้
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุ นล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
กองทุนนีม้ ี ควำมเสี่ ยงที่จะเกิดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนในอนำคต อันเนื่องมำจำกกำรแก้ ไข
เพิ่มเติมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึง่ กองทุนจะดำเนินกำรปรับเปลี่ยน
นโยบำยให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะ
ยำว ทำธุ รกรรมด้ ว ย [(รวมเรี ยกว่ ำ”นิ ติ บุค คลที่เ กี่ ยวข้ อง”) เช่ น คู่ค้ำ ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงิ น นำยหน้ ำ ค้ ำ
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่ำว) ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย
มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว เข้ ำลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ์ในกำรนำส่งข้ อมูลและรำยละเอียด
ของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
รำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม) มำกกว่ำ 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดที่กำหนด
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ตำมที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรือ ตำมคำขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่ำว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว และปฏิบตั ิตำมเกณฑ์และข้ อบังคับ
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบและให้ ควำมยินยอมแก่
บริ ษัทจัดกำรไว้ ล่วงหน้ ำแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถนำเรื่ องดังกล่ำวมำใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องควำม
เสียหำยจำกเหตุดงั กล่ำวจำกบริษัทจัดกำรได้ แต่อย่ำงใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรมีพันธะสัญญำ หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่ำงประเทศ หรื อหน่วยงำนของรัฐต่ำงประเทศ หรื อ
มีควำมจำเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ไม่ว่ำที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนำคต
เช่น ดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ เป็ นต้ น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ รับทรำบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดกำรที่จะปฏิบัติกำรและดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้
เป็ นไปตำมพันธสัญญำ หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนกำรขอคำยินยอม ข้ อมูล และ
เอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินกำรอื่นใดเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิตำมพันธสัญญำ
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึก ษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดกำรมี วัต ถุประสงค์ ที่จ ะไม่ เ สนอขำยหน่ว ยลงทุน ของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภำยใต้ กฎหมำย
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบคุ คลดังกล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อ
ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐ อเมริ กำ ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดกำรที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่ำวตำมข้ อ 1 – 4
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ ำใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้ำงอิงในอนำคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ ำใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund
(ชื่อย่อ: TMBTMSMVLTF)

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนดอำยุโครงกำร

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

:

8 พฤศจิกำยน 2559

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

21 พฤศจิกำยน 2559

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตรำสำรทุน ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยำว

นโยบายการลงทุนของกองทุน
:
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ MAI ตรำสำรทุน หรื อ
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ที่อ้ำงอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรื อกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดกำรอำจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรื อ หน่วย Property และ/หรื อ ตรำสำรทำงกำรเงิน หรื อ ตรำสำรแห่งหนี ้
และ/หรื อเงินฝำก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเพิ่มเติมหรื อให้ ควำมเห็นชอบ โดยกำรลงทุนนันจะต้
้
องเป็ นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้ กองทุนมีฐ ำนะกำร
ลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสำมัญ หรื อตรำสำรทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีน้อยกว่ำร้ อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และ/หรื อ หน่วย Infra และ/หรื อ หน่วย Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มี
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีจะไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆข้ ำงต้ น ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับน ้ำหนักที่เป็ นส่วนประกอบของ Model ที่พฒ
ั นำ
โดย FTSE Group (FTSE) ที่เรี ยกว่ำ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยกำรนำหลักทรัพย์
ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ ำสูตรกำรคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ควำมผันผวนของ
พอร์ ต กำรลงทุ น โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ต่ ำ (Minimum Variance) เมื่ อ เที ย บกั บ ดัช นี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total
Return)
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง Model ที่อำจพัฒนำโดยบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้พัฒนำโปรแกรมรำยอื่น
โดยยังคงวัตถุประสงค์กำรลงทุนเช่นเดิม และถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็ นดัชนีที่จดั ทำขึ ้นโดย FTSE Group (FTSE)
ซึ่งได้ คดั เลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเกณฑ์
กำรระบุขนำดของบริ ษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็กนัน้ FTSE ได้ ทำกำรจัดอันดับหลักทรัพย์จำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวม
ประเทศญี่ปน)
ุ่ โดยเรี ยงตำมมูลค่ำรำคำตลำด (Market Capitalization) จำกมำกสุดไปน้ อยสุด ซึง่ หลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมำกกว่ำ
ร้ อยละ 68 ถึงร้ อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอันดับเป็ นหลักทรั พย์ ที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก ทัง้ นี ้ ดัชนี FTSE
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิ ดเผยใน website ของบลจ.ทหำรไทย (www.tmbameastspring.com)
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้ อ้ำงอิงในกำรสร้ ำงผลตอบแทนไปใช้ ดชั นีอื่นใดแทน ในกรณีที่
ดัชนีดังกล่ำวถูกยกเลิกหรื อไม่มีกำรคำนวณ โดยดัชนีที่ใช้ อ้ำงอิงจะต้ องเป็ นดัชนีที่ใช้ วดั ผลตอบแทนกำรลงทุน หลักทรัพย์ตำม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)
FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็ น Model ที่พัฒนำโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดทำ
ขึ ้นโดยกำรนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ ำสูตรกำรคำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรั พย์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงควำมผันผวนของพอร์ ตกำรลงทุนโดยรวมให้ มีค่ำควำมผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance)
ซึ่งกำรคำนวณจะสอดคล้ องกับหลักกำรของ FTSE Global Minimum Variance Index ที่ใช้ ผลตอบแทนรำยวันย้ อนกลับไป 2 ปี
เพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทุนตำมเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรำยชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ ในกำรคำนวณดัชนีจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน
การปรับรายชื่อหลักทรัพย์
FTSE จะทำกำรปรับรำยชื่อหลักทรั พย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่ มลงทุนในรำยชื่อหลักทรั พย์ใหม่ในสัปดำห์ ที่สี่ของเดือน
มีนำคม และในสัปดำห์ที่สี่ของเดือนกันยำยน ทังนี
้ ้กองทุนขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรปรับรอบรำยชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้
สอดคล้ องกับ FTSE หำก FTSE เปลี่ยนแปลงรอบกำรปรับรำยชื่อหลักทรัพย์
กองทุนอำจจะเข้ ำ ทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรบริ หำรกองทุน (efficient portfolio
management) ซึง่ รวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) เช่น กำรทำสัญญำสวอป และหรื อสัญญำฟอร์ เวิร์ดที่อ้ำงอิงกับรำคำ
ตรำสำร / รำคำดอกเบี ้ย หรื อตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ประกำศกำหนด เช่น กองทุนรวมอำจเข้ ำลงทุนในสัญญำซื ้อ
ขำยล่วงหน้ ำ (Futures) แทนกำรลงทุนโดยตรงในหุ้นสำมัญ ให้ เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ หรื อ กองทุนรวมอำจเข้ ำ
ลงทุนในสัญญำขำยตรำสำรล่วงหน้ ำ (Forward Contract) เพื่อลดอำยุ Portfolio Duration และอำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรที่
มีสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) รวมทัง้ กองทุนอำจทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมกำรซื ้อโดยมี
สัญญำขำยคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่ นใด หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรื อหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำ
อั น ดั บ ที่ ส ำมำรถลงทุ น ได้ (non-investment grade) และตรำสำรทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ (Unlisted
Securities)
ทังนี
้ ้ อำจมีบำงขณะที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถลงทุนให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่ กำหนดไว้ ในโครงกำรได้ อันเนื่องมำจำก
กำรเกิดสภำวกำรณ์ ที่ไม่ปกติหรื อมีเหตุจำเป็ น เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองอย่ำงมีนัยสำคัญ หรื อเกิด
วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีนยั สำคัญต่อกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำวะภัยพิบตั ิจำกภัยธรรมชำติ ภำวะ
สงครำม รำคำตลำดของหลักทรัพย์ลดลงอย่ำงรุนแรงในช่วงใกล้ กับวันสิน้ รอบปี บัญชีกองทุน เป็ นเหตุให้ บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถ
ปรับกำรลงทุนได้ ทนั ก่อนวันสิน้ ปี บัญชี เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งทุนให้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่ กำหนดไว้ ในโครงกำรแก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรผิดเงื่ อนไขของ
โครงกำร
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำที่กรมสรรพำกรให้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษี แก่ผ้ ลู งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวแล้ ว บริ ษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมให้ เป็ นประเภทกองทุนรวมผสม และเปลี่ยนชื่อกองทุนโดยให้ ถือว่ำ
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัท จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30
วัน พร้ อมทัง้ ปรับปรุ งข้ อมูลโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อให้ ข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ ของ
โครงกำรสอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
• กำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนหำกมีกำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่ำงของ
รำคำของตรำสำรที่กองทุนเข้ ำลงทุน เช่น หำกท่ำนซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยในครัง้ แรกที่รำคำ 10.0000 บำทต่อหน่วย และ
มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อมำเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บำทต่อหน่วย แสดงว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กำไรเป็ นจำนวน 1 บำทต่อหน่วย
• สิทธิประโยชน์ในกำรได้ รับยกเว้ นภำษี
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้ องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรและหรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนดทังในปั
้ จจุบนั และที่
แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต จึงเป็ นผู้มีสิทธิที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคำนึงถึ งเงื่อนไขสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี ตำมเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรกำหนด โดยหำกผู้ถือหน่วยลงทุนมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่ อนไข
ดังกล่ำว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทำงด้ ำนภำษีและจะต้ องชำระคืนเงินภำษีที่ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้ แก่กรมสรรพำกร
ทัง้ นี ้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำไปรับสิทธิ
ลดหย่อนทำงภำษี
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว (Benchmark) :
- ตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็น ควรและ
เหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนด โดยบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัด คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำน
กำรลงประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
และ/หรื อ ประกำศ ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุน
รวม และ/หรื อ กำรเปลี่ยนแปลงตัว ชี ้วัดในกำรใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จดั ทำหรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ ผ่ำนกำร
ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่มกี ารกาหนดประเภทของ
ผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี ้เท่ำกับ 1,000 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อย
ละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรหรื อไม่เกิน 150 ล้ ำนบำท
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาวเหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุน
ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ : เงินลงทุนส่วนที่ต้องกำรลงทุนหรื อแสวงหำผลตอบแทนจำกกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังตรำสำรแห่งทุน
ของบริ ษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมนิยำมของ FTSE โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ควำมผันผวนของพอร์ ตกำรลงทุน
โดยรวมอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะ
ได้ รับจำกเงินปั นผลหรื อกำไรส่วนเกินทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ กำรลงทุนโดยรวมของพอร์ ตกำรลงทุนมีค่ำควำมผัน
ผวนต่ำ อย่ำงไรก็ตำมกองทุนยังคงมีควำมผันผวนอยู่ซงึ่ บำงช่วงเวลำกำรลงทุนในหุ้นรำยตัว หรื อกำรลงทุนในหุ้นขนำด
ใหญ่ (Large Cap) หรื อกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็ก(Mid / Small) อำจมีควำมผันผวนที่มำกน้ อยแตกต่ำง
กันได้ ผู้ลงทุนควรมีควำมเข้ ำใจ และสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนได้
- กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 ผู้ลงทุนต้ องถือหน่วยลงทุนไว้ ต่อเนื่องตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร และหรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนดทังในปั
้ จจุบนั และที่แก้ ไข
เพิ่มเติมในอนำคต
- ทังนี
้ ้ กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำไปรับสิทธิ
ลดหย่อนทำงภำษี
- ควรลงทุนในระยะเวลา : สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตั ้งขึ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นักลงทุนต้ องลงทุนในกองทุน
รวมในระยะเวลำ ตำมเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรกำหนด
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: - เนื่องจำกกองทุนจะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนันผู
้ ้ ลงทุนอำจได้ รับผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ อันเกิดจำกปั จจัยดังต่อไปนี ้
(1) กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำหุ้นทีก่ องทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) กำรเปลีย่ นแปลงของผลประกอบกำรของบริษัทผู้ออกหุ้น ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะอุตสำหกรรม ปั จจัยทำงกำรเมือง หรื อ
ปริมำณกำรซื ้อ ขำยหุ้น
(3) กำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบี ้ย
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ซึง่ จะมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง โดยผู้ลงทุนสำมำรถรับควำมผันผวนของกำรเคลื่อนไหวของมูลค่ำ
หน่วยลงทุนได้
Q: กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ น
กองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมำณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสำมำรถซื ้อ ขำยคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ได้
ทุกวันทำกำร ด้ วยวิธี
ก. ทำรำยกำรที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทำรำยกำรผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริษัทจัดกำร
จ. วิธีกำรอื่นใดที่บริษทั จัดกำรจัดให้ มีขึ ้นในอนำคตและ/หรื อตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำไปรับสิทธิลดหย่อน
ทำงภำษี
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนนี ้ สำมำรถกรอกใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนำเอกสำรประกอบมำติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่
สำนักงำนใหญ่หรื อสำนักงำนสำขำของ บลจ.ทหำรไทย (ถ้ ำมี)
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชำชน
3. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อ รำยงำนกำร
เคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมำยเหตุ 1.

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
3. สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขกำรลงนำม
5. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจ
ลงนำมแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนำจ
7. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อ รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน

เอกสำรประกอบกำรแสดงตัวตนของลูกค้ ำ ลูกค้ ำต้ องลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
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2.

เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุน อำจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตำมที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรยกเลิกรำยกำรซื ้อ รำยกำรขำย รำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หำกรำยกำรดังกล่ำวได้
ดำเนินกำรตำมคำสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื ้อ ขำย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น
เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืน

การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ ต่อไป
รำคำขำยหน่วยลงทุน
ส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)

1 บำท
1 บำท ขึ ้นไป*
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย บวกส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
0.10%*** ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน

หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 0.10% เป็ นอัตรำในปั จจุบนั

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่ สำนักงำนใหญ่ หรื อสำนักงำนสำขำ (ถ้ ำมี) ของ บลจ.ทหำรไทย หรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้ วน) โดยจะต้ อง
กรอกรำยละเอียดและข้ อควำมต่ำง ๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซื ้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้ บริ กำรอื่น ๆ ที่
ต้ องกำรให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้ อมหลักฐำน
2) สำหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรแล้ ว สำมำรถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี หุ้นไทย
มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ได้ ที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวหรื อสำเนำหลักฐำนใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนมำแสดงเป็ นหลักฐำน หรื อ เปิ ดผ่ำน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร หรื อระบบอื่นใด ที่สำมำรถให้ บริ กำรได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่
ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
บริษัทจัดกำร

ระหว่ างวันทาการ
ชำระด้ วยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30 น.
ชำระด้ วยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น.
หรื อตำมเวลำที่บริษัทจัดกำร

หมำยเหตุ * ตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำกำร ตำมเวลำที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำ
สัง่ ซื ้อ และระบุจำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สั่งซื ้อสำมำรถชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดรำฟต์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัท
จัดกำรเท่ำนัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อมเฉพำะ ระบุจำนวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุ
เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ ำนหลังของเช็ค
กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณำสัง่ จ่ำย "กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิ ด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว”

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำวใน
กำรซื ้อครัง้ แรกและสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทำกำร ที่ บลจ.ทหำรไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำร
กองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจหยุดรั บคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำวเมื่อพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรรั บคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ต่ อ ไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร
** รำยกำรซื ้อที่ทำรำยกำรหลังเวลำทำกำร ระบบจะเก็บคำสัง่ ไว้ เพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้เวลำทำกำร
อำจ แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรทีเ่ ลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน : กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้ องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรและหรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนดทัง้ ในปั จจุบนั และที่
แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต จึงเป็ นผู้มีสิทธิที่ จะได้ รับสิทธิประโยชน์ ทำงภำษี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคำนึงถึ งเงื่อนไขสิ ทธิ
ประโยชน์ ทำงภำษี ตำมเงื่ อนไขที่ กรมสรรพำกรกำหนด โดยหำกผู้ถือหน่วยลงทุนมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่ อนไข
ดังกล่ำว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี และจะต้ องชำระคืนเงินภำษี ที่ ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้ แก่กรมสรรพำกร
ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ต้อง ศึกษำและปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรอย่ำงละเอียด
ทัง้ นี ้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำไปรั บสิทธิ
ลดหย่อนทำงภำษี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทุกวันทำกำร
ซื ้อขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริษัทจัดกำร (เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรขำยคืนแต่ละครัง้
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)

1 บำท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย หักส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
0.10%*** ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตรำในปั จจุบนั

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำด้ วยทุกครัง้ ที่ทำกำรสัง่ ขำยคืน กรุณำกรอกใบคำสัง่ ขำย
โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องกำรจะได้ รับ หรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยให้ ชดั เจน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมในใบคำขอใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้
บริ กำรดังกล่ำวแล้ ว สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรที่ www.tmbameastspring.com
ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ กำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรนีไ้ ด้ จนถึงเวลำ 15.30 น ** โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะทำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องกำรจะได้ รับจำกกำรขำยคืนหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืนมำกกว่ำ
มูลค่ำหน่วยลงทุนหรื อจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีบริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย เครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ และทำงอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขำยหลังเวลำที่กำหนด ระบบจะจัดเป็ นคำสัง่ ขำยเพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรตำมคำสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตำมที่แจ้ งไว้
กับบริษัทจัดกำร ซึง่ สำมำรถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
บลจ.ทหำรไทย จะโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชี หรื อตำมที่แจ้ งไว้
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่คำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนินกำรได้ (ปั จจุบนั บลจ.ทหำรไทย สำมำรถชำระเงิ นค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนได้ภำยใน 4 วันทำกำรนับแต่วนั ทีค่ ำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนิ นกำรได้)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหำรไทย จะนำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบุในใบคำขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะนำเช็คเข้ ำบัญชี หรื อตำมที่แจ้ งไว้ ให้ ท่ำนภำยใน 5 วันทำ
กำรนับแต่วันที่คำสั่งขำยสำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในช่วงเวลำรั บเช็คตำมประกำศของธนำคำร (ปั จ จุ บัน บลจ.
ทหำรไทย สำมำรถชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนได้ภำยใน 4 วันทำกำรนับแต่วนั ทีค่ ำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนิ นกำรได้)
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหำรไทย จะออกเช็ ค ในนำมผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และส่ ง เช็ค ให้ ต ำมที่ อ ยู่ที่ ใ ห้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญ ชีท ำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่คำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนินกำรได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกำรโอนเงินด้ วยวิธีบำทเน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้
ในใบคำสัง่ ขำยให้ ชดั เจนหรื อติดต่อส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ บลจ.ทหำรไทย โทรศัพท์ 1725 หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับ
ซื ้อคืน
ทัง้ นี ้ หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงจ ำนวนวัน ในกำรรั บ เงิ น ค่ ำ ขำยคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด กำรจะแจ้ ง ให้ ท รำบล่ ว งหน้ ำ ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนบริ ษัทจัดกำร และสำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
และสำขำ หรื อช่องทำงอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทำง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทำกำรเปิ ดบัญชีกองทุนปลำยทำงก่อน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมที่ไม่ ใช่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อเข้ าลงทุน
ใน LTF กองนี ้ สามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ เฉพาะที่บริษัทจัดการเท่ านัน้
เว้ นแต่ เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ าง LTF ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุน
สามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ตามช่ องทางที่ระบุด้านล้ างนี ้
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนนี ้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น ไม่ว่ำจะเป็ นกองทุนซึง่ อยู่ภำยใต้ กำรบริหำรของ
บริ ษัทจัดกำรหรื อไม่ก็ตำม บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนจะนำส่งเช็ค หรื อโอนเงินหรื อวิธีกำรอื่นใดในกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง และหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดกำรของกองทุน
ปลำยทำงภำยใน 5 วันทำกำรนับตั ้งแต่วันถัดจำกวันที่บริ ษัทได้ รับคำสั่งโอนออกจำกผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ แล้ ว รวมถึง
หนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนระหว่ำงปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระหว่ำงปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยในสิ ้นเดือนกุมภำพันธ์ของ
ปี ถัดไปเพื่อแนบเป็ นหลักฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ ประจำปี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ดังนี ้
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มกี ำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำรของบริษัทจัดกำร กับ กองทุนประเภทอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
เพื่อป้องกันกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่อำจเกิดขึ ้นโดยมิได้ ตั ้งใจ หรื อเพื่อเหตุผลอื่นใด
ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร และภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรอื่น หำกกำรสับเปลี่ยนนัน้ ทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงรำยงำนในหนังสือ
รับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. ในกรณีที่มเี หตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วย
หลักเกณฑ์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมหุ้นระยะยำว บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้ มกี ำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ท่ำนมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยได้ แสดงควำมประสงค์ให้
บริษัทจัดกำรสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ท่ำนมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น
ภำยใต้ ดลุ ยพินิจของบริษัทจัดกำรตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “กำรซื ้อหน่วยลงทุน”
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศอำจมีกำรกำหนดเวลำซื ้อขำยที่แตกต่ำงจำก
รำยละเอียดที่ระบุไว้ ตำมตำรำงข้ ำงล่ำงนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรำยละเอียดในกำรทำรำยกำรของกองทุนที่ลงทุนใน
ต่ำงประเทศดังกล่ำวเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทกุ วันทำกำรซื ้อขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คำสัง่ สับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริษัทจัดกำร (เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รำคำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ
รำคำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)

1 บำท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน* ณ
สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย บวกส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน** ณ
สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย หักส่วนต่ำงของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
0.10%*** ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(โปรดดูตำรำงกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)

หมำยเหตุ *

สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำ
หน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตรำในปั จจุบนั
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สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทำกำร ตำมเวลำที่กำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชอื่ กองทุนต้ นทำง จำนวนเงิน* หรือ จำนวนหน่วยที่ต้องกำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนต้ น
ทำง และชื่อกองทุนปลำยทำงให้ ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมในใบคำขอใช้ บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้
บริกำรดังกล่ำวแล้ ว สำมำรถทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรที่
www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ กำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบั ญชีประเภทบุคคลธรรมดำ
และไม่เป็ นบัญชีร่วมจึงจะทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรนีไ้ ด้ จนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะทำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ป ระสงค์ จะรั บใบยืน ยัน กำรสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่ จะขอรั บ ใบยื นยันกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหำรไทย” ภำยใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหำรไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลำยทำงก่ อ นท ำกำรสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ท ำกำรเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ปลำยทำงด้ วยตนเองทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
www.tmbameastspring.com
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลำที่กำหนด ระบบจะจัดเป็ นคำสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน

กองทุนต้ นทาง

กองทุนปลายทาง

JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยำว
JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยำว

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว

T

T

JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยำว
JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยำว

T

T+2

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังหน่ วยลงทุนอื่นที่ไม่ ใช่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว เข้ ำกองทุนรวมอื่น (ที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยำว) ได้ ดังนี ้

กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทางในระบบ LTF
กองทุนปลายทางปกติ
(เมื่อท่ านปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและถือครอง
(ที่ไม่ อยู่ในระบบ LTF)
ครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
SET50, JUMBO 25,
Thai Mid Small Minimum
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
Variance,
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟรำสตรัค
เจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก*
ณ วัน

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน

T

T+2

หมำยเหตุ: * ใช้ รำคำรับซื ้อคืน (Bid Price) ตำมวันที่ระบุในตำรำงข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ รำคำขำย (Offer Price) ตำมวันที่ระบุในตำรำงข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทำรำยกำร (ภำยในเวลำที่กำหนด)
T+2 = สองวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรรำยกำร

ทัง้ นีก้ ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในระบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ซึ่งเป็ นเงินลงทุนใน LTF ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563) ที่ท่านถือครองครบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ไปยังหน่ วยลงทุนอื่นที่ไม่ อยู่ในระบบ LTF ตามตารางข้ างต้ น
ที่ได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรลงทุน ตำมประมวลรัษฎำกรและได้ ถือครองหน่วยลงทุนครบตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด(5 ปี
หรื อ 7 ปี แล้ วแต่กรณี) แล้ ว ท่ำนสำมำรถ
1) ขำยคืนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว หรื อ
2) สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว เข้ ำกองทุนรวมอื่น(ที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยำว)ได้
โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
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Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำ
ของนิติบคุ คลดังกล่ำว
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกำ
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับ
หน่ ว ยลงทุน ดังกล่ ำวในประเทศสหรั ฐอเมริ กำ ทัง้ นี ้ รวมถึ ง ผู้ลงทุน ที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดกำรที่ ตัง้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ1 – 4
บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
- บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดกำรอำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวเมื่อพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
“ทหำรไทย” (ต้ นทำง) ไปกองทุนรวม “ทหำรไทย” (ปลำยทำง) เพื่อป้องกันกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในกำรลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่อำจเกิดขึ ้นโดยมิได้ ตั ้งใจ
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เครื่ องมื อการบริ ห ารและจั ดการความเสี่ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุน ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีเครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง
ด้ ำนสภำพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำร
ซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , กำร
ดำเนินกำรในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำด
สภำพคล่องหรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสั่งซื ้อหรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรในกรอบวิธีกำรดังต่อไปนี ้
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สาหรั บในอนาคต หำกบริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มเติมกำรใช้ เครื่ องมือกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของ
กองทุนอันได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุน
ในกำรซื ้อขำยทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลำที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยให้ ทรำบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อ
ทำงเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำร หรื อ ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้ เครื่ องมืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรื อหลำยอย่ำงตำมควำมจำเป็ นและ
หรื อตำมกำรประเมินว่ำสมควรภำยใต้ เงื่อนไขข้ อจำกัดและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดกำรจะระบุ
วิธีกำรรวมถึงรำยละเอียดกำรใช้ เครื่ องมือเหล่ำนี ้ และหรื อกรณีมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน
ช่องทำงตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยกำรใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้
แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
กำรปรั บมูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูตรกำรคำนวณที่ สะท้ อนต้ นทุนในกำรซือ้ ขำยทรั พย์ สินของกองทุนรวม ( swing
pricing) หมำยถึง กำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในกำรคำนวณรำคำซื ้อขำยหน่วยลงทุน ด้ วย swing
factor เพื่อสะท้ อนต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อำจเกิดขึน้
จำกปั จจยัต่ำง ๆ เช่น กำรซื ้อขำยทรัพย์สิน หรื อภำวะที่ตลำดของทรัพย์สินมีควำมผันผวนหรื อสภำพคล่องผิดปกติ หรื อ
เหตุกำรณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสำมำรถ พิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณ
กำรภำยใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ ำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้
สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นกำรปรั บมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทำกำร โดยไม่ต้องมีกำรพิจำรณำกำหนดระดับ (threshold) ของ
มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรกำรคำนวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพำะวันทำกำรที่กองทุนรวมมีมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดับ (threshold) ที่กำหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำร
จะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตำมดุลพินิจของบริษัท
จัดกำร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
• swing factor มี ห ลัก กำรในกำรพิ จ ำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่ บ ริ ษั ท จัด กำรก ำหนด โดย
พิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
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1. ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยที่ถูกเรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ ำมี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในกำรปรับใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อ
กำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริ ษั ทจัดกำรกำหนด โดย
พิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อ
กำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถ
ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี)มำใช้ ในกำรพิจำรณำและ
หรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทำกำรนัน้
•
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำ swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตำมดุลยพินิจ ของ
บริษัทจัดกำร แต่ไม่เกินอัตรำสูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
•
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ ำเป็ นยอดซื ้อหน่วย
ลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดกำรจะนำยอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวไป
ใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทำกำรนัน้
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ ดำเนินกำรหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทำกำรนัน้ แม้ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนของวันทำกำรนันไม่
้ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้ วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริ ษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำร
ที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว

18

•
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็ นกำรใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่
สัดส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่ำเกิน
กว่ำ swing threshold ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจำก
มูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลำยทำง
รำยละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่
ได้ รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้ หลักกำร best effort ซึ่งเป็ นไปตำมดุลพินิจของบริ ษัทจัดกำร และคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หัวข้ อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็ นไปตำมที่ประกำศที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมำยถึง กำรกำหนดระดับกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่ำที่ Redemption Gate ที่กำหนด เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่ำ
สถำนกำรณ์ อ ำจจะไม่ ป กติ โดย สำมำรถก ำหนด threshold เป็ นตัว บ่ ง ชี ส้ ถำนกำรณ์ ไม่ ป กติ ดัง กล่ ำ วและกำรใช้
Redemption Gate จะต้ องไม่เกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำม
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริ ษัทจัดกำรจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำกำร ในแต่ละ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำร
คำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่ำว
Redemption Gate จะใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำ Gate threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่ มูลค่ำ
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ย น
หน่วยลงทุนออก (switch out)
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• บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั ง้ แตกต่ำงกันได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขันต
้ ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร
• คำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่
มีกำรจัดลำดับก่อน-หลังของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริ ษัทจัดกำรจะทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
• บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ ำ
• ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจใช้ ร่วมกับเครื่ องมื อในกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรำ Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตำม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร แต่ไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขันต
้ ่ำที่ระบุในโครงกำร และไม่เกิน Gate period สูงสุด
ที่ระบุในโครงกำร ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่
ประกำศใช้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้ แก่ กำร
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่กำหนด กำรใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ
Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ำมี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัท
จัดกำรอำจพิจำรณำยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิก
คำสัง่ โดยไม่ชกั ช้ ำ
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี) มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจำรณำเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำร
ใช้ เครื่ องมือนี ้
•
บริ ษั ท จัด กำรอำจพิจ ำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณี ที่ เกิด สถำนกำรณ์ ไม่ ปกติ หรื อ ประเมินว่ำ
สถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำรอำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
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1. ควำมผันผวนในตลำดซื ้อขำยทรัพย์สิน
2. สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่ำ
สภำพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจำกมีกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ที่กำหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐำนและหรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ redemption gate บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำม
ข้ อมูลที่ได้ รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้ หลักกำร best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอำจจะได้ รับชำระเงินจำกคำสัง่ รับซื ้อ
คื น หน่ ว ยลงทุ น และสับ เปลี่ ย นออก เฉลี่ ย ตำมสัด ส่ ว น (pro-rata basis) ของค ำสั่ง รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น และ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หัวข้ อกองทุนรวมทั่วไป และเป็ นไปตำมที่
ประกำศที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื อ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก
สำนักงำน โดยบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้ องระงับกำรซื ้อ
ขำยหน่วยลงทุนโดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจำเป็ นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรม และเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมปฏิบตั ิตำม ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์
และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
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ทังนี
้ ้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุอื่น ให้ เ ป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Q: กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(2) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรยังไม่ได้ ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตั ้งแต่ร้อยละ 0.5
ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตรำ
ตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรื อ (3)บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรผ่อนผันดังกล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) ประกำศกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
(2) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่ องดังกล่ำว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบหรื อกำรรั บรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจ
มอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได้
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(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ หำกถึงวันทำกำรซื ้อขำย หน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดกำรจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดกำรจะต้ องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ ำงอยู่ให้ เสร็จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชำระเงินค่ำขำย
คืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรำกฏ
เหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้
อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำร
จะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทำ
กำร เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศวันหยุดทำกำรของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งบริ ษัท
จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสัง่ ในกรณีดงั กล่ำวไม่น้อยกว่ำห้ ำวั นทำกำร
ก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และ
ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วย
ลงทุน (ถ้ ำมี)
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่ำงประเทศตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่ำงประเทศเพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของกองทุน และกำรกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ ดังต่อไปนีเ้ กิดขึน้ และก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่ำวอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ ทังนี
้ ้ เฉพำะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้ อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม หรื อ
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรื อโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลันและบริษัทจัดกำรจะ
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รำยงำนกำรกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อ
ค ำสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนิ น กำรของกองทุน เปิ ดนัน้ ให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
(1) หรื อ (2) หรื อ (3) เกิน 1 วันทำกำร บริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรเปิ ดรั บคำสั่งซื ้อ คำสั่งขำยคืน หรื อคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันรำยงำนนันให้
้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมทังด
้ ำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อ
คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรอำจหยุดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ วหรื อหยุดรับคำ
สัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตั ้งแต่ร้อย
ละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบเกี่ยวกับ
กำรหยุดกำรขำย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นกำรชั่วครำว ตำมระยะเวลำที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำ
สัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด สำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตั ้งขึ ้น
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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A: ท่ำนสำมำรถติดตำมหรื อสอบถำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วย
วิธีดงั นี ้
ก. Website ของบริษัทจัดกำร ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถำมที่ส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ บลจ.ทหำรไทย โทร.1725
ง. สอบถำมได้ ที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหรื อขำยกองทุนนี ้แล้ ว จะได้ เอกสำร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นกำรซื ้อครัง้ แรกผ่ำนช่องทำงบำงช่องทำง เช่น อินเตอร์ เน็ต
หรื อ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข.

ใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหรื อขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งควำมประสงค์ตำม
วิธีกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด

Q: สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถอื ครองหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเงินที่ได้ รับจากการขายคืนหน่ วย
ลงทุนในกองทุนนี ้ จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่ อกรมสรรพากร หรือไม่
A: สาหรับหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตัง้ ขึน้ ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้ มีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ บคุ คลธรรมดำต่อกรมสรรพำกร เนื่องจำกเงินได้ ในกรณีขำยคืน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ถือ เป็ นเงินได้ พึงประเมินตำมประมวลรัษฎำกรตำมมำตรำ 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้
จะต้ องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ บคุ คลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90) ต่อกรมสรรพำกร เพื่อแสดงรำยได้ จำกกำไรส่ วนเกินทุน
ที่ได้ รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้ ยื่นแบบ (ภำยในเดือนมีนำคมของปี ถัดจำกปี ที่ได้ ขำยคืน
หน่วยลงทุน) ไม่ว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนจะขำยคืนหน่วยลงทุนโดยได้ รับสิทธิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรลงทุนที่
กรมสรรพำกรกำหนดไว้ หรื อไม่ก็ตำม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุน และ เข้ าหลักเกณฑ์ ท่ไี ด้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรลงทุนที่กรมสรรพำกรกำหนดไว้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้ รับยกเว้ นภาษีรายได้ จากกาไรส่ วนเกินทุนที่ได้ รับจากการขาย
คืนหน่ วยลงทุนในแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ บคุ คลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90)
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุน แต่ ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ไี ด้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ จากการขายคืน
หน่ วยลงทุน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรลงทุนที่กรมสรรพำกรกำหนดไว้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อนารายได้ จากกาไรส่ วนเกินทุนที่ได้ รับจากการขายคืน
หน่ วยลงทุนไปรวมคานวณภาษี ในแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ บคุ คลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90) พร้ อมกับยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่เี คยได้ รับ
มา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจำกัดสิทธิในเรื่ อง
1. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
(1) สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
(2) สิทธิในกำรจำนำหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไม่สำมำรถจำนำได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่
กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หำกเป็ นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรำยเดียวหรื อกลุ่มเดียว
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดกำรจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวเต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
3. ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กำได้ ออกกฎหมำยที่เรี ยกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่
สัญชำติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มี
ถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริ กำ และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษี ในสหรัฐอเมริ กำ) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้ งั
ปรำกฎด้ วยว่ำในปั จจุบันมีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลัก ษณะที่คล้ ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่ง ต่ อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมำยดังกล่ ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงิน ของบุคคลสัญชำติอเมริ กัน
และบุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของ
ลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลูกค้ ำบำงประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลัก เกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มี
สถำนะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจำกกำรขำยทรัพย์สิน
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำก
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และเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กำและ FFI ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ
FATCA (ซึง่ รวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรื อระงับ
กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรื อยุติควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้ กองทุน
รวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ และ
ข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพัน
ภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เข้ ำข่ ำยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐอเมริ ก ำ(หรื อ เป็ นบุค คลตำมที่ กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำยินยอมบริ ษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริ กำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ ได้ รั บ เป็ นต้ น )ที่ มี อ ยู่ในบัญชี ทัง้ หมดของผู้ถื อหน่ วยลงทุน นัน้ กับ บริ ษัท จัดกำร ให้ กับ
หน่วยงำนของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรื อคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ทรำบควำม
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรื อกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่
กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อกำรแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไว้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น ำส่ ง หลัก ฐำนเพื่ อ ยืน ยัน กำรเข้ ำร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของ
กฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนิ นกำรหรื อไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่
บริ ษัทจัดกำรกำหนด บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้
ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัท
จัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
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(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ขัดกับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ด ำเนิ น กำรอื่น ใดอันเป็ นกำรป้องกัน หรื อลดผลกระทบ หรื อ ท ำให้ กองทุน หรื อ ผู้ถื อหน่วยลงทุน โดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำ
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จัด กำรและกองทุน มี ก ำรด ำเนิ น กำรที่ ไม่ สอดคล้ อ งข้ อ บัง คับ ของ FATCA และกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึง่
ในทำงปฏิบตั ิบริ ษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด)เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่ อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรื อดำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน
Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสำมำรถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.ทหำรไทย จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
• สำนักงำน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 3 อำคำร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2300 โทรสำร 0-2256-2401
กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร :
บริ ษัทจัดกำรตกลงให้ มีกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม ทหำรไทย จำกัด จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บำท (หนึ่งร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน) โดยมีธนำคำรทหำรไทยธนชำต เป็ นแกนนำของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ ให้ เป็ น
บริ ษัทจัดกำรกองทุนที่เสนอทำงเลือกในกำรลงทุนให้ กับประชำชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทำงกำรทำงำนที่สร้ ำงสรรค์ มี
ควำมโปร่งใสและมีอิสระในกำรดำเนินงำน
และเมื่ อ วัน ที่ 24 เมษำยน 2545 บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด กำรกองทุ น รวม ทหำรไทย จ ำกั ด ได้ ท ำกำรจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น "บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
กรรมกำร
นำย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมกำร
นำย อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมกำร
นำย ศรัณย์
ภู่พฒ
ั น์
กรรมกำร
นำย อดิศร
เสริมชัยวงศ์
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำร
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดำ

เสริมชัยวงศ์
โชติยำนนท์

คุณศิริภรณ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
คุณเบญจรงค์

ขอเกียรติวงศ์
สุขยำงค์
เตชะมวลไววิทย์

กรรมกำรผู้จดั กำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ำยทะเบียน
รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง
รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยพัฒนำและวำงแผนกลยุทธ์

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564 มีจำนวนกองทุนรวมทังหมด
้
79 กองทุน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ
219,979 ล้ ำนบำท
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยำงค์ รองกรรมกำรผู้จดั กำร / ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2539 ปริญญาโท การเงิน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
(นิด้า)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2563-ปั จจุบัน
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ไทย จากัด
(การเงินและการธนาคาร)
ฝ่ ายจัดการลงทุน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2549 - 2563
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

Q:
A:

เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหำรไทย แต่งตั ้ง หรื อทำง Website ของบริษัทจัดกำร
ที่ www.tmbameastspring.com
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-256-2300
นอกจำกหน้ ำที่ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นำย เทอดทอง เทพมังกร หรื อนำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดกำร
จะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม ทหำรไทย จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbam.com
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• ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหำรไทย แต่งตั ้ง
หรื อทำง Website ของบริษัทจัดกำร ที่ www.tmbameastspring.com

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
• การลงทุนในกองทุนนีก้ ับกองทุนอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกันมีความเสี่ยงที่แตกต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8สู งระดับ)
่ ยง น/ ในกองทุ
ผลตอบแทน
่ำ น (Fund Suitability Score) ทีควำมเสี
ประเภทนักตลงทุ
่สามารถลงทุ
นนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว มี 9 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนทำงด้ ำนรำคำหรื อผลตอบแทนที่อำจเกิดขึ น้ กับ
หลักทรั พย์ หรื อตรำสำรที่กองทุนลงทุนอยู่ อันเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดโดยรวม สภำวะ
เศรษฐกิจ ปั จจัยทำงกำรเมือง กำรคำดกำรณ์ของนักลงทุน ฯลฯ จำกกำรที่เป็ นกองทุนทีเ่ น้ นลงทุนในหุ้นของบริษัท
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ในสัดส่วนหรื อน ้ำหนักที่ใกล้ เคียงกับ Model ที่พฒ
ั นำโดย FTSE Group ที่เรี ยกว่ำ FTSE
Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) ทำให้ กองทุนไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงของตลำด
ได้ เนื่องจำกกองทุนมีนโยบำยที่จะให้ น ้ำหนักกำรลงทุนไว้ ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลำ ดังนันเมื
้ ่อ
รำคำหุ้นในตลำดที่กองทุนถืออยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่ำหน่วยลงทุนก็จะลดลงตำม ซึ่งในช่วงตลำดขำลง
กองทุนอำจให้ ผลตอบแทนต่ำกว่ำกองทุนหุ้นอื่นๆ ที่สำมำรถลดน ้ำหนักกำรลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้
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2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมำยถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้ อมทำง

ธุรกิจ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปั จจัยภำยในของบริษัท ทำให้ ผลประกอบกำรของบริษัทประสบภำวะขำดทุน ซึง่
จะส่งผลทำให้ มลู ค่ำของหลักทรัพย์ของบริษัทนันลดต
้
่ำลง แต่จำกกำรที่สมำชิกในดัชนีอ้ำงอิงมีกำรกระจำยกำร
ลงทุนไปในหลำยหลักทรัพย์ ที่อยู่ในหลำยอุตสำหกรรมทำให้ สำมำรถกระจำยควำมเสี่ยงทำงธุรกิจลงได้
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
คือควำมเสี่ยงที่กองทุนไม่สำมำรถซื ้อขำยหลักทรั พย์ ในระยะเวลำ หรื อรำคำที่ต้องกำร / เหมำะสม เนื่องจำก
หลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ ำลงทุน / ถือครองอยู่นนขำดสภำพคล่
ั้
อง หรื อเป็ นไปตำมสภำวะตลำด ทังนี
้ ้หุ้นของบริ ษัท
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยหลักกำรทัว่ ไปหุ้นเหล่ำนี ้จะมีสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยต่ำกว่ำหุ้นของบริ ษัทขนำด
ใหญ่ (Large Cap) และอำจมีปริมำณกำรซื ้อขำยน้ อยในบำงช่วงเวลำ ทำให้ กองทุนมีข้อจำกัด ไม่สำมำรถซื ้อขำย
หลักทรัพย์ในระยะเวลำ หรื อรำคำที่ต้องกำร / เหมำะสม
4. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ ขายตราสารล่ วงหน้ า
กองทุ น อำจมี ก ำรเข้ ำท ำธุ ร กรรมกำรซื อ้ ขำยล่ ว งหน้ ำ เพื่ อ ป้ องกั น ควำมเสี่ ย ง ( Hedging) หรื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุน (efficient portfolio management)
1) ในกำรเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) กองทุนอำจจะมีควำมเสี่ยงจำก
กำรที่ค่สู ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำว ทำให้ กำรลดควำมเสี่ยงด้ ำนรำคำ (Price Risk) อัตรำดอกเบี ้ย
(Interest Rate Risk) หรื ออัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดควำม
เสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ กองทุนจะเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวกับสถำบันกำรเงินที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถืออยู่
ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับกำรยอมรับ
จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
นอกจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว กำรเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อขำยล่วงหน้ ำอำจมีต้นทุนอยู่บ้ำง โดยจะทำ
ให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
อนึ่ง กำรทำธุรกรรมซื ้อขำยล่วงหน้ ำ แม้ จะช่วยลดควำมไม่แน่นอน (ควำมเสี่ยง) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
รำคำ อัตรำดอกเบี ้ย และอัตรำแลกเปลี่ยน แต่ถ้ำหำกกำรเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่ำของตรำสำร
ที่ ก องทุ น ถื อ อยู่ กองทุ น ก็ ห มดโอกำสได้ ประโยชน์ ดั ง กล่ ำ วเช่ น กั น ซึ่ ง ถื อ เป็ นต้ น ทุ น กำรเสี ย โอกำส
(Opportunity Cost) ของกองทุน
2) ในกำรเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรบริ หำรกองทุน (efficient portfolio
management) บริษัทฯ จัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด หรื อตำมที่
ได้ รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ต้องเป็ น
สินค้ ำซึ่งมีสินค้ ำเป็ นตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อมีตรำสำรแห่งหนี ้เป็ นองค์ประกอบในกำรคำนวณตัวแปร หรื อมีตวั
แปรเป็ นอัตรำดอกเบี ้ย อันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรื อเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ของตรำสำรแห่งหนี ้ ทังนี
้ ้
ในกรณีที่เป็ นสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในกรณี
ดัง กล่ ำ วได้ เฉพำะเพื่ อกำรลดควำมเสี่ ยง (hedging) เท่ ำ นัน้ และกำรเข้ ำเป็ นคู่สัญญำในสัญ ญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ ำ บริษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำต้ องไม่ทำให้ วตั ถุประสงค์หรื อนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุน นัน้ เบี่ ยงเบน และต้ อ งไม่ มีลัก ษณะเป็ นกำรเคลื่ อนย้ ำยควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต หรื อ เป็ นกำร
เคลื่อนย้ ำยผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ในเชิงกำรเงินหรื อเศรษฐกิจ (Credit derivative)
(2) กำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำต้ องกระทำในศูนย์ซื ้อขำยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำหรื อใน
กรณีที่กระทำนอกศูนย์ซื ้อขำยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งต้ องเป็ นธนำคำรที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตั ้งขึ ้น ธนำคำรพำณิชย์ ตัวแทนซื ้อขำยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ หรื อผู้ค้ำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
หรื อนิติบคุ คลอื่นที่สำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจกำหนดเพิ่มเติม
นอกจำกนี ้กำรทำธุรกรรมซื ้อขำยล่วงหน้ ำ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำของคู่สญ
ั ญำ (Counter
Party Risk) ซึ่งกองทุนจะลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยจะเลือกทำสัญญำกับสถำบันกำรเงินที่ได้ รับกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือในระดับ Investment Grade เท่ำนัน้
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็ม ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตรำสำรภำครัฐไทย / ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้น
ไป
2. ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตำ่ กว่ำ 2
อันดับแรก
3. หน่วย CIS
4. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
หรื อ เงินฝำกธนำคำรออมสิน
5. ตรำสำรหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง หรื อศุกกู
ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย หรื อสำขำของธนำคำรพำณิชย์ตำ่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขำยในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตรำสำรที่อยู่ในระบบ organized market หรื อเทียบเท่ำ
6. ทรัพย์สิน ที่ผ้ อู อก / คู่สญ
ั ญำอื่น (สถำบันกำรเงิน corporate รัฐวิสำหกิจ)
6.1 ตรำสำรทุน / หน่วย infra / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบียนใน
กระดำนผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนันในต่
้ ำงประเทศ หรื อผู้ออก
จัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
และอยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่ำ
6.3 ตรำสำร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบ
ของ organized market หรื อเทียบเท่ำ
6.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 ธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรื อกำรเข้ ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดังกล่ำว
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อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูง
กว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูง
กว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
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อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตำม
กฎหมำยไทย ได้ แก่ ธนำคำร หรื อสถำบันกำรเงินที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตั ้งขึ ้น ธนำคำร
พำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หรื อ ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง ที่มีเงื่อนไข
ห้ ำมเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน(reverse repo)
4. ธุรกรรมประเภทกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%

5. ตรำสำรดังนี ้ (total SIP)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%
5.1 ตรำสำร ที่ไม่ได้ จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และใน
ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
5.2 ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ศุกกู หรื อตรำสำร Basel III ที่ไม่ได้ อยู่ในระบบของ
organized market หรื อเทียบเท่ำ แต่ไม่รวมตัว๋ แลกเงิน และตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
* ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรื อผู้มีภำระผูกพันมีภมู ิลำเนำอยู่ตำ่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale อยูใ่ นระดับ investment grade
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน
ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ต.ค.61 – ก.ย.62
ต.ค.62 – ก.ย.63 ต.ค.63 – ก.ย.64
1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวม
ทังหมดที
้
่ประมำณกำรได้
ไม่เกิน 1.9795
1.4712
1.4683
1.5192
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกิน 1.6050
1.3375
1.3347
1.3366
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ล ผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070
0.0267
0.0267
0.0267
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140
0.1070
0.1068
0.1559
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0535
0.0000
0.0001
0.0000
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดที
้
่ประมำณกำรไม่ได้
ภำษีเงินได้
อัตรำตำมจริง
0.0000
0.0007
0.0001
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่
เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
(ร้ อยละต่อปี
1.9795
1.4712
1.4690
1.5193
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ)
หมำยเหตุ 1. อัตรำตำมโครงกำร / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มแล้ ว
2. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำย คิดรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนแล้ ว
3.ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนที่เรี ยกเก็บจริงจะเปลี่ยนแปลง
เป็ นร้ อยละ 0.1570 จะมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 9 ตุลำคม 2563 เป็ นต้ นไป
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์

อัตราตาม
โครงการ
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

เรียกเก็บจริง
ต.ค.61 – ก.ย.62
0.09
(130,521.67 บำท)

เรียกเก็บจริง
ต.ค.62 – ก.ย.63
0.09
(180,254.43)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ต.ค.61 – ก.ย.62
ต.ค.62 – ก.ย.63

*ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ ำ

ไม่มี

ไม่มี

เรียกเก็บจริง
ต.ค.63 – ก.ย.64

ไม่มี

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หน่วยลงทุน
ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน
(Spread) ทีเ่ รี ยกเก็บจำก
ไม่เกินร้ อยละ 0.25
0.10
0.10
0.10
ผู้ทำรำยกำรนี ้ (เก็บเข้ ำ
กองทุน)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ลงทุน
หมายเหตุ
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ำกัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมกำรคิดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บจำกผู้ทำรำยกำรนี ้ เรี ยกเก็บเฉพำะเมื่อมีกำรสัง่ ขำย หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจำกกองทุน และจะถูกนำส่งเข้ ำหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ ำนวน เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง หรื อค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ตำมที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขำยหลักทรัพย์
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

35.36%

ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียม หรื อ ค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ โดยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม หรื อ ค่ำใช้ จ่ำย ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำรค่ำธรรมเนียม หรื อ ค่ำใช้ จ่ำยภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี
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กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี ไทย มิ ด สมอล ผั น ผวนต่้ า หุ้ น ระยะยาว
รายงานสรุ ป เงิน ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
กลุ่ ม ของตราสาร

มู ล ค่ า ตาม
ราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

% of NAV

0.00

0.00%

0.00

0.00%

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade

0.00

0.00%

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่้ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

0.00

0.00%

271,347,006.72

98.60%

4,517,410.90

1.64%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน

(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี ไทย มิ ด สมอล ผั น ผวนต่้ า หุ้ น ระยะยาว
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564

หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
วอร์แรนท์
วอร์แรนท์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนส่งและโลจิสติกส์
หุ้นสามัญ
การแพทย์
อาหารและเครื่องดืม่
พลังงานและสาธารณูปโภค
วัสดุก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ขนส่งและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ประกันภัยและประกันชีวิต
พาณิชย์
สื่อและสิ่งพิมพ์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อื่ น ๆ
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

มู ล ค่ า ตาม
ราคาตลาด (บาท)
275,864,417.62
4,517,410.90
449,060.32
449,060.32
75,639,011.60
29,027,205.60
24,960,380.00
12,293,850.00
9,357,576.00
195,258,934.80
35,424,351.00
30,469,868.50
27,883,029.00
20,889,214.00
20,009,073.00
13,864,500.00
11,729,840.00
9,162,829.30
9,126,750.00
7,812,080.00
6,120,650.00
1,821,590.00
866,160.00
79,000.00
-731,201.51
64,500.15
-795,701.66
275,133,216.11
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% of NAV
100.24%
1.64%
0.16%
0.16%
27.49%
10.55%
9.07%
4.47%
3.40%
70.95%
12.88%
11.07%
10.13%
7.59%
7.27%
5.04%
4.26%
3.32%
3.32%
2.84%
2.23%
0.66%
0.31%
0.03%
-0.24%
0.02%
-0.26%
100.00%
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กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี ไทย มิ ด สมอล ผั น ผวนต่้ า หุ้ น ระยะยาว
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

มู ล ค่ า ตามราคา
ตลาด (บาท)

% of NAV

เงิ น ฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
รวมเงิ น ฝากธนาคาร

4,517,410.90

1.64%

4,517,410.90

1.64%

หน่ ว ยลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์

10.55%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่าดับบลิ วเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

911,328

11,573,865.60

4.21%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรท

480,100

9,025,880.00

3.28%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

409,100

8,427,460.00

3.06%

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

9.07%
975,400

12,582,660.00

4.57%

1,237,772

12,377,720.00

4.50%

พลั งงานและสาธารณูปโภค
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

4.47%
999,500

12,293,850.00

ขนส่ งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

4.47%
3.40%

2,052,100

รวมหน่ ว ยลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์

9,357,576.00

3.40%

75,639,011.60

27.49%

หุ้ น สามั ญ
การแพทย์

12.88%

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์

3,228,600

12,139,536.00

4.41%

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

367,900

12,048,725.00

4.38%

บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์

65,100

9,211,650.00

3.35%

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล

94,600

2,024,440.00

0.74%

อาหารและเครื่องดืม่

11.07%

บมจ. ไทยยู เนียน โฟรเซ่น โปรดักส์

601,300

13,048,210.00

4.74%

บมจ. น้้ามันพืชไทย

384,100

12,003,125.00

4.36%

บมจ. เอ็ มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

101,281

5,418,533.50

1.97%

พลั งงานและสาธารณูปโภค

10.13%

บมจ. น้้าประปาไทย

1,007,400

11,887,320.00

4.32%

บมจ.ทีพีไอ โพลี น เพาเวอร์

1,339,300

5,678,632.00

2.06%

บมจ. เอสพีซีจี

326,900

5,655,370.00

2.06%

บมจ. กันกุลเอ็ นจิเนียริ่ง

533,700

2,593,782.00

0.94%

45,700

2,067,925.00

0.75%

บมจ. ราช กรุ๊ป

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

มู ล ค่ า ตามราคา
ตลาด (บาท)

% of NAV

วั สดุก่อสร้าง
บมจ. ทีพีไอ โพลี น
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

7.59%
3,952,800

6,917,400.00

2.51%

39,574

6,371,414.00

2.32%

173,600

5,815,600.00

2.11%

97,000

1,784,800.00

0.65%

พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ.ควอลิ ตเี้ ฮ้าส์

7.27%
3,509,000

7,649,620.00

2.78%

บมจ. ศุภาลั ย

325,000

6,500,000.00

2.36%

บมจ. เอ็ ม บี เค

274,500

3,815,550.00

1.39%

บมจ. แอล.พี.เอ็ น.ดีเวลลอปเมนท์

188,400

915,624.00

0.33%

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

64,900

528,935.00

0.19%

บมจ. บางกอกแลนด์

409,300

442,044.00

0.16%

บมจ. พฤกษา โฮลดิง้

12,100

157,300.00

0.06%

วั สดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน)

5.04%
2,772,900

13,864,500.00

ขนส่ งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

4.26%
1,543,400

11,729,840.00

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. จัสมิน อิ นเตอร์เนชั่นแนล

5.04%

4.26%
3.32%

1,167,900

3,340,194.00

1.21%

บมจ. ไทยคม

266,400

2,664,000.00

0.97%

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

320,837

2,213,775.30

0.80%

12,800

528,000.00

0.19%

109,700

416,860.00

0.15%

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ธนาคาร

3.32%

บมจ. ธนาคารทิสโก้

72,200

6,624,350.00

2.41%

บมจ. ทุนธนชาต

73,600

2,502,400.00

0.91%

ธุรกิจการเกษตร

2.84%

บมจ. ศรีตรังโกรอิ นดัสทรี

152,800

5,118,800.00

1.86%

บมจ. จีเอฟพีที

217,200

2,693,280.00

0.98%

ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บริษัท ทีคิวเอ็ ม คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน)

2.23%
109,800

3,184,200.00

1.16%

28,100

2,936,450.00

1.07%

พาณิชย์

0.66%

บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็ นซ์

34,300

1,715,000.00

0.62%

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

5,100

106,590.00

0.04%
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จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

มู ล ค่ า ตามราคา
ตลาด (บาท)

สื่อและสิ่งพิมพ์
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็ กซ์ กรุ้ป

0.31%
40,100

866,160.00

ชิ้นส่ วนอิ เล็ กทรอนิกส์
บมจ. ฮานา ไมโครอิ เล็ คโทรนิคส์

% of NAV

0.31%
0.03%

1,000

รวมหุ้ น สามั ญ

79,000.00

0.03%

195,258,934.80

70.95%

วอร์ แ รนท์
วอร์แรนท์

0.16%

บริษัท เอ็ ม บี เค จ้ากัด (มหาชน)

31,472

343,105.20

0.12%

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

72,572

105,955.12

0.04%

รวมวอร์ แ รนท์

449,060.32

0.16%

ทรัพย์ สินอื่น

64,500.15

0.02%

-795,701.66

-0.26%

275,133,216.11

100.00%

หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จ้านวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว

24,614,034.63
11.1779
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ผลการด้า เนิ น งานระหว่ างงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 63

30 ก.ย. 62

28 ก.ย. 61

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)

9.389

10.7948

10.5122

10.5922

9.9967

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

11.1779

9.389

10.7948

10.5122

10.5922

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

+19.05%

-12.99%

+2.67%

-0.76%

+5.96%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

+38.02%

-18.21%

-3.39%

+3.18%

+11.88%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

215

186

124

72

5

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)

275

215

186

124

72

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

246

208

140

115

61

29 ก.ย. 60*

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

+19

+59

+59

+54

+69

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี** (Average redemption rate)

0.04%

0.07%

0.06%

0.08%

3.14%

** เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
* นับตัง้ แต่วันที่ 21 พ.ย. 59 - 29 ก.ย 60
TMBTMSMVLTF

40.00%

Benchmark 1 Return

30.00%

25.79%
20.00%

15.96%
11.82%

10.00%

0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00%

-40.00%
22-Nov-16

ผลการด้า เนิ น งานของกองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี ไทย มิ ด สมอล ผั น ผวนต่้า หุ้ น ระยะยาว

30-Sep-21

ณ วั น ที่

30 กั น ยายน 2564

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 1 ปี
ร้ อ ยละต่อ ปี
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า้ หุ้นระยะยาว
เกณฑ์มาตรฐาน ***

ย้ อ นหลั ง 3 ปี ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 มิ . ย. 64)

(31 มี . ค. 64)

(30 ก.ย. 63)

(28 ก.ย. 61)

(21 พ.ย. 59)

-0.07%
-0.71%

+3.68%
+0.46%

+19.05%
+38.02%

+2.06%
+2.90%

+2.32%
+4.83%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
*** เกณฑ์ ม าตรฐาน คื อ ดั ช นี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี หุ้นไทย มิด สมอล ผันผวนต่า
หุ้นระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ไม่มีกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลกำรถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษัทจัดกำร ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด จึงไม่
มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ทัง้ นี ้ ผลกำร
ดำเนินงำนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว เมื่อมีควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของ
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน
วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ หรื อทรั พ ย์ สิ นอื่ นเพื่ อ บริ ษั ทจัด กำรเช่ นเดี ยวกัน กับที่ บ ริ ษั ทจัด กำรลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิ นอื่น เพื่อกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนด โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดควำมเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสำมำรถขอตรวจสอบข้ อมูลกำรลงทุนเพื่อบริ ษัทจัด กำรได้ ที่บริ ษัทจัดกำร และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (connected
person) เป็ นต้ น ได้ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์ หรื อโดยผ่ำนเครื อข่ำย Internet
ของสำนักงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดกำรอนุญำตให้ พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ และประกำศ
ต่ำงๆ ที่สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้ บริ ษัททรำบ เพื่อที่บริ ษัทจัดกำรจะ
สำมำรถกำกับและดูแลกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำรได้ ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ ล งทุ น สำมำรถตรวจดูแ นวทำงในกำรใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและกำรด ำเนิ น กำรใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของกองทุ น ได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“กำรพิ จ ำรณำร่ ำ งหนัง สื อ ชี ช้ วนในกำรเสนอขำยหน่ ว ยลงทุน ของกองทุ น รวมนี ม้ ิ ไ ด้ เ ป็ นกำรแสดงว่ ำ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงควำมถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม
หรือได้ ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 1 มิถนุ ำยน 2565

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว
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