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กองทนุเปิดทหารไทยธนบด ี 

เพื่อการเลี้ยงชพี 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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การลงทนุในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน 
โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ ครบเต็มจ านวนได้       
ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี ้
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กต ิผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ี
ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจ าหนา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคย
ได้รับภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือ
หน่วยจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนจะเป็นไปตามท่ี
กรมสรรพากรก าหนด ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและคูมื่อการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหนว่ยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือ
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น  ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการ
ตา่งๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผย 
ข้อมลูตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค า
ยินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ  ท า
ธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์    
ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว) ท่ีกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือ
การเลีย้งชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วย
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ (“กองทุน”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครอง
กองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามท่ีนิติบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิตบิคุคลท่ีดงักลา่ว เพ่ือให้ นิตบิคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ถือ  
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หน่วยกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป 
ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

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

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน หากต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม 
สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ชื่อกองทุน   : กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ 

TMB Money Retirement Mutual Fund (ช่ือยอ่: TMBMRMF) 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ประเภทตราสารแหง่หนี ้ 
อายุโครงการ   :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   
วันที่อนุมัติจัดตัง้กองทุนรวม :  21 ตลุาคม 2546 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  14 พฤศจิกายน 2546 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ประเภทตราสารแหง่หนี ้

นโยบายการลงทุนของกองทุน :        จะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารหนีภ้าคสถาบนัการเงิน 
และตราสารหนีภ้าคเอกชนชัน้ดี ในประเทศ กองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่ได้รับการจดัอนัดบั และ/หรือผู้ออก ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั มีอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้อนัดบัแรก ในระดบั National Scale และ/หรือ มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือระยะสัน้สองอนัดบัแรกในระดบั International Scale และในกรณีที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ 
กองทนุสามารถลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ (หรือสว่นของตราสารหนีร้ะยะยาวที่อายุไม่เกิน 397 วนั) ที่ได้รับการจดัอนัดบั 
และ/หรือ  ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั มีอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะยาวสามอนัดบัแรก ทัง้นี ้กองทนุ
จะลงทนุในตราสารหนี ้ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีก าหนดการช าระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายสุญัญา หรือจะ
ครบก าหนดช าระคืนไมเ่กิน  397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ หรือเข้าท าสญัญา ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

 

กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 

นอกจากนี ้กองทุนอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)ด้าน
ราคาตราสาร และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Notes)  
 
ทัง้นี ้กองทนุจะพยายามให้อายถุวัเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของตราสารธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) 
ที่กองทนุลงทนุ ไมเ่กิน 92 วนั โดยประมาณ โดยจะค านงึถึงความมัน่คงและผลตอบแทนของตราสารเป็นส าคญั  

ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนนีม้ีอายถุัวเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกั ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการไมว่่าจะเกิดจากการลงทนุเพิ่มหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  
• ก าไรจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
       ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุหากมีก าไรจากมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือ สว่นตา่ง

ของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อ
หน่วย และมลูค่าหน่วยลงทนุต่อมาเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 
บาทตอ่หนว่ย ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วได้โดยการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุเทา่นัน้ ซึง่ก าไรท่ีได้รับจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนนัน้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  โดยที่ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษี
อากร 

• สทิธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุไปลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในปีที่ลงทนุ  โดยที่     
ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ (Benchmark) : 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ 3 แหง่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ  ไมใ่ช่การฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทนุ โดยผู้ลงทนุ
อาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนจากกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ  ครบเต็มจ านวนได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/
อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการ
แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 4,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และ  

ผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A:  -เหมาะสมกับ เงินลงทุนส่วนที่ต้องการออมผูกพนัแบบระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และให้ความมัน่คงในการด ารงเงินต้น สร้างผลตอบแทนที่เพิ่มสงูขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
-ควรลงทุนในระยะเวลา : กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ นกัลงทนุต้องลงทนุในกองทนุรวมนีใ้นระยะยาว
ตามเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
 

Q:  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:  ความสามารถของกองทนุท่ีไมส่ามารถซือ้ขายตราสารในจงัหวะเวลาและราคาที่เหมาะสมได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขาย

จริงต้องมีการเพิม่หรือลดราคาเพือ่ดงึดดูให้มกีารตกลงซือ้ขายเกิดขึน้ 
 

Q:  กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่
มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
 

6 

 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ 
     ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

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

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

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน   
 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

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

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

เง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

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

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ /หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก       
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนันบัจากวนัที่มีการเปลี่ยน
ดงักลา่ว โดยผา่น www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

การซือ้หน่วยลงทุน 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)   1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                        มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   
                                                                                                                                                     ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
ทัง้นีมู้ลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี)และมูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้ต่อไป(มีผลส าหรับรายการที่ มีผล
ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) 
 

 วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นี  ้ผู้ สั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)                   
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้
บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 
 

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว 
ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทหารไทย
ธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุของกองทนุดงักลา่วหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่า
กวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการ 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

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

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

              หมายเหต ุ   * ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
 

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค า
สัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงั
ของเช็ค 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพือ่การเลีย้งชีพ”  
 
 

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย.........................(ระบชืุ่อผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรบัซ้ือคืน)”  และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  
 

 ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบั
บริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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 ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการ
วางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่
ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดั
เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
 

  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือ
เอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 
หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มี
ข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ ในการซือ้ครัง้
แรก และสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 

หมายเหต ุ*    สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย  
                     อินเทอร์เน็ต 
 **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นีเ้วลาท าการ 
      อาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้  
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การขายคนืหน่วยลงทุน 

การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้อง 
ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอยีด 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดตอ่
ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไมรั่บซือ้คืน
หนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือ
เป็นไปตามที่ดลุยพินิจของบริษัทจดัการเทา่นัน้ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ระหวา่งวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท* ขึน้ไป 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไมม่ี 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**    
                                                                                                                                                       ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
                   
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่
ขายโดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืน
มากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืน
มากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 

หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ  
                  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เนต็  
              ** กรณีที่สัง่ขายคืนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายคืนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้ง
ไว้กบับริษัทจดัการ ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ 
ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้(ปัจจบุนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 2 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในชว่งเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร(ปัจจบุนั บลจ.ทหาร
ไทย สามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 

 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนนิการได้ 

 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบุ
ไว้ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

 
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
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การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจากกองทุนนีไ้ปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการหรือไมก็่ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สมบูรณ์แล้ว และบริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อน าสง่ให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน 
5 วนัท าการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด) ซึง่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ดงันี  ้
 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กับกองทุนรวม

ประเภทอื่นที่ไมใ่ช่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพท่ีอาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานใน
หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ในกรณีที่มีเหตใุห้ต้องเลกิกองทนุรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ท่านมีอยู่ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุดงันี ้
 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.ค าสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้ 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 1 บาท* ขึน้ไป 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไมม่ี 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  
           ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                          มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ** 
                                                                                                  ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
                     โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย อินเทอร์เน็ต 
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**   มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 
 

สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้น
ทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  

 
สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
 

 สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นงวดงวดละเทา่ๆ กนั  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวธีิการอื่นท่ีอาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

 สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายงานสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพันธ์ของบริษัท
จัดการได้ทุกวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.***  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   

 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 
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บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทนุ
รวม “ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 

หมายเหต ุ  * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

 ** กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

 
 

ธนบดี RMF 

ธนไพศาล RMF, 
ธนไพบลูย์ RMF, 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 
SET50 RMF, 

JUMBO 25 RMF, 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF 

T T 

 

Global Bond Fund RMF, 
Global Income RMF,  

Global Quality Growth RMF, 
Emerging Active Equity RMF,   

US500 RMF, 
ยโูรเปีย้น โกรท RMF, 

Asian Growth Leaders RMF, 
China Opportunity RMF, Japan 

Equity RMF, 
โกลด์ สงิคโปร์ RMF,  

Global Property RMF 

T T* 

ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั ธนบดี RMF T T 
ธนวฒัน์,  

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, 
จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว,  

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25 
ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF,  
SET50 RMF,  JUMBO 25 RMF, 

ธนบดี RMF T T+1 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF  ธนบดี RMF T T+3 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF ธนบดี RMF T T+4 
China Equity Index ธนบดี RMF T* T*+1 
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Global Bond Fund, 
โกลบอล บอนด์ ปันผล, 
World Equity Index, 

Emerging Markets Equity Index, 
US500 Equity , 
ออยล์ฟันด์, 

โกลด์ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์, 
Global Bond Fund RMF, 

Global Income RMF,  
US500 RMF, โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

ธนบดี RMF T* T*+2 

Global Quality Growth RMF  
ยโูรเปีย้น โกรท RMF,  

Asian Growth Leaders RMF, 
China Opportunity RMF,  

Japan Equity RMF,  
Emerging Active Equity RMF 

ธนบดี RMF T* T*+3 

Global Property RMF ธนบดี RMF T* T*+4 

หมายเหต:ุ  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
             ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 

T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด) T*         = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ T*+1     = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
T+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการ T*+2     = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 

              T+4 = สีว่นัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ         T*+3     = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาทีก่ าหนด)                          
                                                                                   T*+4     = สีว่นัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันท าการสุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีแตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ข้างต้น ส าหรับ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ และ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -   บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
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2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

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

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

  บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี

ผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว(LTF) หากการสบัเปลีย่นนัน้ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่ได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท า
การสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 

Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยง
ด้านสภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจบุนั อนัได้แก่  การปรับมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การ
ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคลอ่งหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการในกรอบวิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
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ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ
อนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้
ขายทรัพย์สนิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอยา่งใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบวุิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านช่องทางตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกตา่งกนัในแต่
ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(swing pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย 
swing factor เพื่อสะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจ
เกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่ง
ผิดปกติ หรือ เหตกุารณ์อื่นที่สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) 
ของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทนุรวมมีมลูค่าซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิ
เกินระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัท
จดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   
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• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง
ต้นทนุและ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/
หรือ ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 
โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา  swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุใน
วนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ  ท่ีได้ด าเนินการหรือตดัสนิใจไปแล้ว
ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หนว่ย
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ลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่า
เกินกวา่ swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณ
จากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน  (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวม
ทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดับการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือ
ประเมินวา่สถานการณ์อาจจะไมป่กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับง่ชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักลา่วและ
การใช้ Redemption Gate จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   10   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
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• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลา่ว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบ

กบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ 

มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม  Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบุ
ไว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) 

โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้

คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลีย่นแปลง gate period ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period 
สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ได้แก่ 
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือ
ร่วมกบั Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลือได้ 
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บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่
ถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมี
การใช้เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold 
ได้ โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมิน

ว่าสภาพคลอ่งของกองทนุจะไมส่อดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข  ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการ
จะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหนว่ยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์
ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
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 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่ราย
ยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื ้อหรือค าสั่ งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้องระงบัการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี  ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ (suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

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

A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
 

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
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ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้
ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มี
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

 

(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ
วนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

  
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้  ในกรณีที่
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ
เปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือ
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ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุได้ ไมเ่กิน 1 วนัท าการ  เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่าห้าวนัท า
การก่อนถึงวนัหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนโดยพลนัและบริษัทจดัการจะรายงาน
การการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม 
(1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วันท าการ  บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสั่งขายคืน หรือค า สัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนก็ได้   
 

2.  บริษัทจัดการจะหยุดท าการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจาก
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุที่
ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกบัการหยดุการขาย   หรือหยดุรับซือ้
หนว่ยลงทนุ  หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 
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การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศ ทัง้นี ้ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วย

วิธีดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เมื่อซือ้กองทนุครัง้แรก ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้เทา่นัน้ 

 
ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ตาม

วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบในการออกใบยืนยนั
ดงักลา่ว 

ค. หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าธุรกรรม
การซือ้ หรือ ขาย หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุน าหนงัสอืรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐาน
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด    
 
 
 



 

 

หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
 

26 

Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
ต่อกรมสรรพากร หรือไม่ 

A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึง่ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ตอ่
กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรสว่นเกินทนุที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหนว่ยลงทนุ) ไมว่า่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะขายคืนหนว่ยลงทนุโดย
ได้รับสทิธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไมก็่ตาม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วย

ลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขาย

คืนหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่
เคยได้รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
 1. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่ 
  กฎหมายก าหนด 

2.  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ : หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 3.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมและในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็น
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
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4. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงิน
ที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตาม
ข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุน
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่
เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท า
ให้กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้ สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีก
ตอ่ไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ 
ให้กบัหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
หวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู
เมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)    ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และกฎหมาย
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ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่   ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 
 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้19) เลขที 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์
บรูณะ กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2470-1962/0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 

 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว     
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้ น มี

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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วตัถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการ
ท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 

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

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

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

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

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

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



 

 

หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
 

31 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
  
  
  
 

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

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

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

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

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

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
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ฝ่ายบริหารความเส่ียง ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 
Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A:    นาย เทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
  หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ 
 จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที่ 

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

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

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

 
• การลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มี

นโยบายการลงทุนต่างกนัอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          

 

 
 

       
 
 
  ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ มี  5 ประเภท ดังนี ้

 
1.ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)   คือโอกาสที่รายได้หรือผลตอบแทนของกองทนุจะ
ลดต ่าลงเนื่องจากอตัราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลงโดยจะไมม่ีผลกระทบมาถึงสว่นของเงินต้น เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้
เมื่อกองทนุลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้รับและไมส่ามารถเปลีย่นมอืได้ เช่นเงินฝาก
หรือตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นต้น  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 1 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงต ่า 
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงต ่า (ระดับ 1) เป็นต้นไป  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ มคีวามเสีย่งของผลตอบแทนในรูปของรายได้สงูเนื่องจากมีนโยบายที่
เน้นการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารหนีร้ะยะสัน้เป็นหลกัเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกองทนุ อยา่งไรก็ตาม
เมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดเพิ่มสงูขึน้ กองทนุก็จะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนของตราสารท่ีสงูขึน้ด้วย  
 
2.ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Principal Risk)  คือความ
ผนัผวนของราคาพนัธบตัรหรือหุ้นกู้อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดหากอตัราดอกเบีย้ลด 
หุ้นกู้หรือพนัธบตัรก็จะมีราคาสงูขึน้ กองทนุก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอตัราดอกเบีย้
เพิ่มสงูขึน้ ราคาของพนัธบตัรก็จะลดลง และอาจท าให้กองทนุเกิดผลขาดทนุขึน้ได้แม้วา่ผู้ออกตราสารจะมีความมัน่คง
และมีความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกติก็ตาม ยิ่งพันธบัตรมีอายุยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบีย้มีการ
เปลีย่นแปลงก็จะยิ่งมาก อยา่งไรก็ตาม หากหุ้นกู้หรือพนัธบตัรมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั และอิงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
ความเสีย่งประเภทนีก็้จ ะหายไปกลายเป็นความเสีย่งของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk) แทน   
 
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ค่อนข้างต ่า  
เนื่องจากนโยบายการลงทนุเน้นลงทนุในตราสารตลาดเงิน หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ท่ีมีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 397 วนั ที่มี
ความมัน่คงสงู ท าให้มีความผนัผวนของราคาตราสารน้อย 
 
3.ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)  เป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สดุในการ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้กุประเภท หากผู้ออกตราสารหนีห้มดความสามารถในการช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น 
กองทุนต้องตีมูลค่าตราสารนัน้เป็นศูนย์ หรือเพียงแต่ผู้ออกตราสารผิดนดัช าระดอกเบีย้ ก็อาจท าให้กองทุนเกิดผล
ขาดทุนจากการถือครองตราสารนัน้ได้ ส าหรับผู้ รับรองและรับอาวัลนัน้ ถือเป็นลูกหนีร่้วมกับผู้ ออกตราสารตาม
กฎหมาย การวิเคราะห์ความเสีย่งเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้จึงสามารถพิจารณาจากผู้ รับรองหรือผู้ รับอาวลั 
เพื่อให้กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ มีความสามารถในการช าระหนี ้หรือ Credit Risk ต ่ามากกองทนุ
จึงมีนโยบายมุ่งเน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพ โดยตราสารหรือผู้ออกตราสาร/ผู้ค า้ประกนัได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือทางด้านเครดิตในระดบัสงูมากเท่านัน้ ตามที่กลา่วไว้ในนโยบายการลงทนุของโครงการ นอกจากนัน้ 
การที่ตราสารที่กองทนุจะเข้าลงทุนได้จะต้องมีอายสุัน้โดยมีอายคุงเหลือต ่ากว่า 397 วนั รวมถึงความพยายามที่จะ
ลงทุนให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนัก (portfolio duration) ของตราสาร (รวมเงินฝาก) ของกองทุน ไม่เกิน 92 วัน 
โดยประมาณ จะเป็นการช่วยลดความเสีย่งทางด้านเครดิตของกองทนุอีกระดบัหนึง่ 
 
4.ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) คือความเสีย่งที่กองทนุอาจจะไมส่ามารถ
ซือ้ขายตราสารในจงัหวะเวลาและราคาทีเ่หมาะสม เพื่อการปรับพอร์ทการลงทนุ หรือเพื่อการช าระคา่ไถ่ถอนหนว่ย
ลงทนุได้ หรือหากต้องการจะซือ้ขายจริง กองทนุอาจต้องมกีารเพิม่หรือลดราคาเพื่อดงึดดูให้มกีารตกลงซือ้ขายเกิดขึน้  
 
กองทนุเปิดทหารไทยธนบดี ไมส่ามารถขจดัความเสีย่งประเภทนีไ้ด้ทัง้หมด เนื่องจากตลาดรองตราสารหนีข้องประเทศ
ไทยถือเป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงของการขาดสภาพคลอ่งสงู อย่างไรก็ตาม คณะผู้จดัการกองทนุได้ใช้ความ
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ระมดัระวงัสงูสดุในการเลอืกตราสารที่จะลงทนุ โดยเน้นการลงทนุในตราสารหนีท้ี่ผู้ออกมีความเสีย่งต ่าและให้น า้หนกั
การลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้คอ่นข้างมากเพื่อลดความเสีย่งในเร่ืองของสภาพคลอ่งให้มากที่สดุ 
 
5.ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายตราสารลว่งหน้า  
เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้
การลดความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) และอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้
เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความ
นา่เช่ือถือ 3 อนัดบัแรกจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
นอกจากความเสี่ยงดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซื อ้ขายตราสารลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง โดยจะท า
ให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
อนึง่ การท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารลว่งหน้า แม้จะชว่ยลดความไมแ่นน่อน (ความเสีย่ง) จากการเปลีย่นแปลงของราคา 
อตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลี่ยน แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคา่ของตราสารท่ีกองทนุถืออยู่  
กองทนุก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน                    

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. หนว่ย CIS ที่เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ไมเ่กิน 10 % 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไมเ่กิน 15% 
4. ตราสารหรือสญัญาดงันี ้

4.1  ตราสารหนี ้ท่ีอยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่  
4.2  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
4.3  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC 

derivatives 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

5. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 4  (SIP) ไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark +10%  

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

ไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบั
กองทนุรวมนี ้และไมท่ าให้ความเสีย่งของกองทนุรวมนีเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

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

และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมดเว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน  

ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ม.ค. 62  - ธ.ค.62 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค. 63  - ธ.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค. 64  - ธ.ค.64 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย
รวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

ไมเ่กิน  0.90 0.6196 0.6124 0.3546 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ* ไมเ่กิน 0.75 0.5000 0.4931 0.2350 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.04 0.0321 0.0320 0.0321 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.0875 0.0875 0.0873 0.0875 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0225 0.0000 0.0000 0.0000 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.6196 0.6124 0.3546 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการและเรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                
2. คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทแุล้ว   
*3.การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงจากเดิม 0.2500 เป็น 0.0800 จะมีผลส าหรับรายการท่ีมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกวา่จะมีประกาศเปลีย่นแปลง 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค. 62 - ธ.ค.62 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค. 63  - ธ.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค. 64  - ธ.ค.64 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 426.16 
 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จา่ยตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท )

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 3,119,804,855.01 74.47%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 50,515,004.00 1.21%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 709,988,080.44 16.94%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 352,837,427.81 8.42%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยธนบดีเ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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ค ำอธิบำยกำรจัดอนัดับตรำสำรหนี้ระยะกลำงและยำวมอีำยตุั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับควำมน่ำเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับควำมน่ำเช่ือถือภำยในประเทศไทยโดยอันดับควำมน่ำเช่ือถือนี้มีควำมเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำง
กำรเงินที่ออกหรือค้ ำประกันโดยรัฐบำล  

AA(tha) ระดับควำมน่ำเช่ือถือขั้นสูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทยโดยระดับควำม
น่ำเช่ือถือของตรำสำรทำงกำรเงินขั้นนี้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรหนี้อื่นทีไ่ด้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือขั้นสูงสดุ
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย  

A(tha) ระดับควำมน่ำเช่ือถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไร ก็ดีกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดของ

จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 3,122,000,000 3,119,804,855.01 74.47%

รวมพันธบัตร 3,119,804,855.01 74.47%
หุ้นกู้

Rating A 355,000,000 355,777,919.96 8.49%
Rating AAA 254,000,000 255,164,252.34 6.09%
Rating AA 98,000,000 99,045,908.14 2.36%

รวมหุ้นกู้ 709,988,080.44 16.94%
หุ้นกู้ธนาคาร

Rating AAA(tha) 50,000,000 50,515,004.00 1.21%
รวมหุ้นกู้ธนาคาร 50,515,004.00 1.21%

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 290,000,000 290,419,424.65 6.93%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 62,189,138.96 1.48%
บมจ. ธนาคารทิสโก้ 228,864.20 0.01%

รวมเงินฝากธนาคาร 352,837,427.81 8.42%
ทรัพย์สินอ่ืน 7,131,285.69 0.17%
หน้ีสินอ่ืน -50,725,512.43 -1.21%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,189,551,140.52 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 320,751,575.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 13.0616

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยธนบดี เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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ตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรอื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือในประเภทที่สูงกว่ำ  
  
BBB(tha)ระดับควำมน่ำเช่ือถือขั้นปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี มีควำมเป็นไป
ได้มำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรง
ตำมก ำหนดของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรอื่นที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือในประเภทที่สูงกว่ำ
   
สัญลักษณ์และค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรหนี้ระยะสั้นมีอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปีของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเ ช่ือถือ 
FitchRatings     

F1(tha) ระดับควำมสำมำรถขั้นสูงสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำ
สำรหรือตรำสำรอื่นๆในประเทศไทยภำยใต้อันดับควำมน่ำเช่ือถือภำยในประเทศซึ่งก ำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับควำมน่ำเช่ือถือ
นี้จะยอมให้ส ำหรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่มีควำมเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้กับตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีที่มีระดับควำมน่ำเช่ือถือสูงเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจำกอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่ก ำหนด  
  
F2(tha) ระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมก ำหนดเวลำในระดับที่น่ำพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ     
ผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ระดับของควำมน่ำเช่ือถือดังกล่ำวยังไม่อำจเทียบเท่ำกับกรณีที่
ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่สูงกว่ำ  
  
F3(tha) ระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรทำงกำรเงินตำมก ำหนดเวลำในระดับปำนกลำงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ระดับของควำมน่ำเช่ือถือดังกล่ำวยังไม่แน่นอน
มำกข้ึนไปตำมควำมเปลี่ยนแปลงในทำงลบในระยะสั้นมำกกว่ำตรำสำรที่ได้รับกำรจัดอันดับที่สูงกว่ำ   
     
ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรหนี้ระยะกลำงและยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ TRIS Rating 
    
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสี่ยงต่ ำที่สุด บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด  
             และได้รับผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ   

AA มีควำมเสี่ยงต่ ำมำก บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจได้รับผลกระทบ         
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA   

A มีควำมเสี่ยงในระดับต่ ำ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจได้รับผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ  

BBB มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี
ควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมีควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ   

 
สัญลักษณแ์ละค ำอธิบำยกำรจัดอันดบัตรำสำรหนี้ระยะสั้นมีอำยตุ่ ำกว่ำ 1 ปีของสถำบนัจัดอนัดบัควำมนำ่เช่ือถอื TRIS Rating 
    
T1 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีสถำนะทั้งทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมำกมีสภำพคล่องที่ดีมำกและนัก   

ลงทุนจะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่ดีกว่ำอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตรำสำรที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่ำวซึ่งมีเคร่ืองหมำย "+" ด้วยจะได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น   

T2 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีสถำนะทั้งทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  
ระยะสั้นในระดับที่น่ำพอใจ   
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T3 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรับได้   
     
ค ำอธิบำยกำรจัดอนัดับตรำสำรหนี้ระยะกลำงและยำวมอีำยตุั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.  
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may  

possess certain speculative characteristics.  
 

 
สัญลักษณ์และค ำอธิบำยกำรจัดอันดับตรำสำรหนี้ระยะสั้นมีอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปีของสถำบัน จัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ Moody's 
Rating     

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
   

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.
   
     
ค ำอธิบำยกำรจัดอนัดับตรำสำรหนี้ระยะกลำงและยำวมอีำยตุั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถอื S&P Rating  

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.   

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
 
สัญลักษณแ์ละค ำอธิบำยกำรจัดอันดบัตรำสำรหนี้ระยะสั้นมีอำยตุ่ ำกว่ำ 1 ปีของสถำบนัจัดอนัดบัควำมนำ่เช่ือถอื S&P Rating  

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.  

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมำยเหต ุ     
เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส ำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจำกอันดับควำมน่ำเช่ือถือทุกอันดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออกจำก
กำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือระดับสำกล เคร่ืองหมำย "+" หรือ "-" อำจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจำกอันดับควำมน่ำเช่ือถือ
ส ำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถำนะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ำเช่ือถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีกำรระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำวส ำหรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ ำกว่ำ "CCC(tha)" ส ำหรับอันดับ
ควำมน่ำเช่ือถือในระยะยำว และจะไม่มีกำรระบุสัณลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำวส ำหรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจำก "F1(tha)" 
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1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22106B 6 ม.ค. 65 GOV 5,000,000 4,999,767.13
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22113A 13 ม.ค. 65 GOV 180,000,000 179,971,480.00
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22120A 20 ม.ค. 65 GOV 50,000,000 49,987,640.04
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22127A 27 ม.ค. 65 GOV 185,000,000 184,944,675.00
5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203A 3 ก.พ. 65 GOV 25,000,000 24,989,155.39
6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203B 3 ก.พ. 65 GOV 200,000,000 199,912,339.00
7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22210A 10 ก.พ. 65 GOV 191,000,000 190,903,804.00
8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22217A 17 ก.พ. 65 GOV 196,000,000 195,883,972.00
9 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22224A 24 ก.พ. 65 GOV 320,000,000 319,782,372.00

10 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22303B 3 มี.ค. 65 GOV 184,000,000 183,854,050.00
11 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22310A 10 มี.ค. 65 GOV 400,000,000 399,657,499.00
12 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22317A 17 มี.ค. 65 GOV 470,000,000 469,569,401.00
13 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22324A 24 มี.ค. 65 GOV 548,000,000 547,498,776.00
14 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22331A 31 มี.ค. 65 GOV 150,000,000 149,857,491.00
15 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง TB22202A 2 ก.พ. 65 GOV 18,000,000 17,992,428.39
16 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG2220 4 ก.พ. 65 A 270,000,000 269,748,727.00
17 . หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN225A 2 พ.ค. 65 AA 90,000,000 90,906,767.10
18 . หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN227A 18 ก.ค. 65 AA 8,000,000 8,139,141.04
19 . หุ้นกู้ บจ. เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) MBTH221A 18 ม.ค. 65 A 85,000,000 86,029,192.75
20 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT222A 18 ก.พ. 65 AAA 155,000,000 155,547,230.00
21 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT223A 27 ก.พ. 63 AAA 85,000,000 85,491,733.50
22 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT225A 30 พ.ค. 65 AAA 14,000,000 14,125,288.24
23 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY224A 4 เม.ย. 65 AAA(th 50,000,000 50,515,004.00
24 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 28 ก.ย. 65 AAA(th 90,000,000 90,163,972.60
25 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 14 ต.ค. 65 AAA(th 90,000,000 90,136,356.16
26 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 28 ต.ค. 65 AAA(th 90,000,000 90,112,191.78
27 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 14 ธ.ค. 65 AAA(th 20,000,000 20,006,904.11
28 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 62,189,138.96

  29 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก้  TISCO 228,864.20

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเล้ียงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
ช่ือหลักทรัพย์ผู้
รับรอง / อาวัล /

ค้้าประกัน

วันครบก้าหนด
อันดับความ

น่าเช่ือถือ
มูลค่าหน้าต๋ัว
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

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

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 13.049 13.026 12.8926 12.8059 12.7208

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 13.0615 13.049 13.026 12.8926 12.8059

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +0.10% +0.18% +1.03% +0.68% +0.67%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +1.45% +1.26% +1.14% +0.93% +0.94%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 3,891                        3,257                       3,203                   3,172                   3,419                         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 4,190                        3,891                       3,257                   3,203                   3,172                         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 3,950                        3,806                       3,246                   3,063                   3,274                         

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +294 +628 +21 +10 -269 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.14% 0.26% 0.17% 0.19% 0.17%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเล้ียงชีพ              ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (30 ก.ย .  64) (30 มิ.ย .  64) (30 ธ.ค.  63) (28 ธ.ค.  61) (14 พ .ย .  46)

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเล้ียงชีพ +0.06% +0.08% +0.10% +0.43% +1.48%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.35% +0.73% +1.45% +1.83% +1.50%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

***เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 50% 

และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A-ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) 50%

30 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลีย้งชีพ  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
หนังสือชีช้วนส่วนกองเปิดทหารไทยธนบดี เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.” 

“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”   

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือข่าย Intern  et ของส านักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์  
http://www.sec.or.th)”                                                                                                                              “บริษัท
จดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณ และประกาศตา่งๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  

ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน”  
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com”  

“ผุ้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและขอรับ
คูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือท่ีผุ้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

“โปรดเก็บเอกสารยืนยนัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของท่าน ในกรณีท่ีท่าน
ขายคืนหนว่ยลงทนุ” 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

“โปรดเก็บเอกสารยืนยนัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของท่าน ในกรณีท่ีท่าน
ขายคืนหนว่ยลงทนุ” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน  2565 
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