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การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย 
SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ     
ผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีส านกังาน
ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไปจ าหนา่ย จา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีพ้งึได้รับจะสิน้สดุลงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายใน
ก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหนว่ยจะต้องช าระเงิน
เพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ และภาระ
ภาษีท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุจะเป็นไปตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษา
เง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและคู่มือ การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจก่อน
ตดัสินใจลงทนุ 
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ ท าธุรกรรม
ด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ 
และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว) ท่ีกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ 
เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือ
การเลีย้งชีพ (“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 
10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามท่ีนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ีดงักล่าว 
เพ่ือให้ นิติบุคคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ และ
ปฏิบตัติามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่วา่ท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่งๆ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ   ของผู้ ถือหนว่ย            
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ลงทนุ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึง่ตดิตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ
เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้ จัดการท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิตบิคุคลดงักล่าวตามข้อ 1 – 4 
บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน   : กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ 

     TMB SET50 Retirement Mutual Fund   (ช่ือยอ่: TMB50RMF) 
 
อายุโครงการ   :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   
 
วันที่อนุมัติจัดตัง้กองทุนรวม :  21 ตลุาคม 2546 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  14 พฤศจิกายน 2546 
 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :        กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา ( fully invested) เพื่อให้
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบัดชันี SET50 ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนดชันีท่ี
กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการ
ค านวณอีกตอ่ไป โดยดชันีที่จะน ามาใช้แทนจะต้องเป็นดชันีที่วดัผลตอบแทนของการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
โดยรวม กองทนุจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ
ให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 โดยกองทนุจะเลือกลงทนุเฉพาะในหุ้นสามญัของบริษัทต่างๆ ในสดัสว่นที่เท่าหรือ
ใกล้เคียงกบัน า้หนกัที่เป็นสว่นประกอบของดชันีดงักลา่ว  

ทัง้นี ้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient 
portfolio management) และอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ 
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด    
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  
• ก าไรจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุหากมีก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นตา่ง
ของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อ
หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนต่อมาเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 1 
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บาทต่อหนว่ย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วได้โดยการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ ซึ่งก าไรที่ได้รับจาก
การลงทนุในหนว่ยลงทนุนัน้ได้รับการยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี โดยที่ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

• สทิธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในปีที่ลงทนุ โดยที่   
ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ (Benchmark) : 

- ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลงประกาศ
ในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา
ดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการ

แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 2,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และ

ผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 
A: - เหมาะสมกับ   :   

• นกัลงทนุท่ียอมรับความเสีย่งของการลงทนุในหุ้นได้ ไมต่ื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาดหุ้น  
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• นกัลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนและคาดหวงัผลตอบแทนในระดับที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนและ
คาดหวงัผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 ในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนจ านวน 50 
หลกัทรัพย์   

• นกัลงทุนที่เข้าใจในลกัษณะของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทุนประเภทนีเ้หมาะกับผู้ลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดาที่สามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหย่อนจากเงินได้สทุธิ เพื่อประหยดั
ภาษีได้ 
 

- ควรลงทุนในระยะเวลา : กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ นกัลงทนุต้องลงทนุในกองทนุรวมนีใ้นระยะยาว
ตามเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   กองทนุนีม้ีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทนุถืออยู่

มีการเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้
ผลตอบแทนต ่ากวา่กองทนุหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้ นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัทท่ีกองทนุลงทนุ ก็มีผลกระทบเช่นกนั 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่

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

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

Q: ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิด SET50 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.    วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
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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 านาจลงนามแทนนิติบคุคลและ

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 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เ ว้นแต่การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท* ขึน้ไป 

ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                        มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

                                                                                  ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)                          0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
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หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

    ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
                 ***  0.10% เป็นอตัราในปัจจบุนั 
 
 

 วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
 

1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและค าขอใช้บริการ
อื่น ๆ ท่ีต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 
 

2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 

ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการแล้ว  สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทหารไทย 
SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุของกองทนุดงักลา่วหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ต ่า
กวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการ 

1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

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

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

      หมายเหต ุ    * ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
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 กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
 
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค า
สัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของ
เช็ค 
1)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
 กรุณาสัง่จา่ย "กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ”  

 
2)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย.............(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซ้ือ
คืน)”  และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  

 

     ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับ
ใช้บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบั
บริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 

    ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการ
วางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้่อนที่
ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดั
เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดั   ให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนีท้ราบและผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือ
เอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก 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 ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ ในการซือ้ครัง้
แรก และสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 

หมายเหต ุ    *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ   
                       คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต  
 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท า 
    การอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้  
 

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 ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท* ขึน้ไป 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน                                                                                                                                             ไมม่ี 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**   
        ณ สิน้วนั  ท าการซือ้ขาย หกัสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)        0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 

 
            ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่
ขายโดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม                       
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกวา่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุบางแหง่ที่ระบบคอมพวิเตอร์เอือ้อ านวย  
  และทางอินเทอร์เน็ต 
             **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้ง
ไว้กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ 
ภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 2 วนัท า
การถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 
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  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ระบไุว้ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

 
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  
 
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
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ        
เลีย้งชีพท่ีอาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ  หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

 

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

 

3. ในกรณีที่มีเหตใุห้ต้องเลกิกองทนุรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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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 าการซือ้ขาย บวกสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  

        ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัสว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
สว่นตา่งของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)         0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

  (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

    ***  0.10% เป็นอตัราในปัจจบุนั  
 
          สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจาก
กองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  

 

         สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้ 
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
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 สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวดงวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นท่ีอาจ
มีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

 

  สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะสามารถท ารายงานสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จัดการได้ทุกวนัท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิด
บญัชีกองทนุปลายทางก่อนท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
ที่ www.tmbameastspring.com 
 
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทนุ
รวม “ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่

ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
     **  กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
 ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

 ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

SET50 RMF 

ธนบดี RMF T T+1 
ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 

JUMBO 25 RMF, 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ RMF 

T T 

Global Bond Fund RMF, 
Global Income RMF, 

Global Quality Growth RMF, 
US500 RMF,  

ยโูรเปีย้น โกรท RMF, 
Emerging Active Equity RMF, 
Asian Growth Leaders RMF, 

China Opportunity RMF,  
Japan Equity RMF, 
โกลด์ สิงคโปร์ RMF, 

Global Property RMF 

T T* 

ธนรัฐ,ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
ธนวฒัน์, 

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, 
จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25,  
ธนบดี RMF, 

ธนไพศาล RMF,ธนไพบลูย์ RMF, 
JUMBO 25 RMF 

SET50 RMF T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF,  
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ RMF 
SET50 RMF T T+2 

China Equity Index,  SET50 RMF T* T* 
Global Bond Fund, 
โกลบอล บอนด์ ปันผล, 
World Equity Index, 

Emerging Markets Equity Index,   
US500 Equity,  

โกลด์ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์, ออยล์ฟันด์,   
Global Bond Fund RMF, 

Global Income RMF, 
US500 RMF, 

โกลด์ สิงคโปร์ RMF 

SET50 RMF T* T*+1 

Global Quality Growth RMF, 
ยโูรเปีย้น โกรท RMF 

Asian Growth Leaders RMF, 
 China Opportunity RMF, 

 Japan Equity RMF, 
Emerging Active Equity RMF 

SET50 RMF T* T*+2 
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Global Property RMF SET50 RMF T* T*+3 
หมายเหต:ุ  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
             ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 

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

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว หากการ
สบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันท าการสุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุท่ีแตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตารางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

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

  2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

  3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการ
สุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
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 ้   
 
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)  
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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   

• 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  
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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
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  
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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 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

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 โดยการเฉลี่ยตามสดัสว่น 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้  แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบุ
ไว้ในโครงการ  
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• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่

มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลย
พินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ 
ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือ
ร่วมกบั Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลือได้ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่
ถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินวา่สถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
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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 
 

 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
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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
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
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
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(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ
วนัอื่น และมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

 
1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณี
ที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ
เปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใน
กรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 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 เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการ
จะรายงานการการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
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หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ตาม (1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเ ปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกบัการหยดุ
การขาย  หรือหยดุรับซือ้หนว่ยลงทนุ  หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 
 
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 
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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 าหนดรูปแบบในการออกใบยนืยนัดงักลา่ว 

ค. หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท าธุรกรรม
การซือ้ หรือ ขาย หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐาน
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด    

 
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
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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 าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็น
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

4. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชี
ของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ    
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ

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

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยช น์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(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 
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(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
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ ายเป็นพลเมืองของประเทศ
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 ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่  

www.tmbameastspring.com 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 
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• 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)  
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บ ริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส 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
วัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการ
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 

http://www.sec.or.th/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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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 
 
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 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
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2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จ ากัด 
เจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียง 

ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน  และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่ก าหนด 

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  
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

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
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ท่ี 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  
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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 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

• การลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชพี นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนต่างกนัอย่างไร 

 
 
 

 

                                                                  

 
 

ความเสี่ยงหลกัของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ มี 6 ประเภท ดังนี ้
 
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือ
ลดต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
การเมือง การคาดการณ์ของนกัลงทนุ ฯลฯ ปกติแล้วตลาดหุ้นมกัจะขึน้ลงเป็นวฎัจกัร (Cycle) คล้ายคลงึกบัวฎั
จกัรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความผนั
ผวนในระหวา่งช่วง 

 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
จากการท่ีกองทนุเป็นกองทนุประเภทดชันี ท าให้กองทนุไมส่ามารถลดความเสีย่งของตลาดได้ เนื่องจากกองทนุ
มีนโยบายที่จะให้น า้หนกัการลงทุนไว้ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา ดังนัน้ เมื่อราคาหุ้นใน
ตลาดที่กองทนุถืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทนุก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทนุ
อาจให้ผลตอบแทนต ่ากวา่กองทนุหุ้นอื่นๆ ท่ีสามารถลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้  

 
 

  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป         

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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2. ความเสี่ยงของตราสารทุน  หุ้นเป็นตราสารทนุซึ่งมีความเสี่ยงสงูกว่าตราสารหนี ้  ทัง้นี ้เนื่องจากล าดบัชัน้
ของการรับช าระทรัพย์สนิของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทปิดกิจการอยูห่ลงัผู้ ถือตราสารหนีท้กุประเภท การลงทนุใน
หุ้นจึงมีความเสีย่งเช่นเดียวกบัการเป็นเจ้าของกิจการท่ีอาจขาดทนุหรือท าก าไรได้มากน้อยในแต่ละปี หรืออาจ
ขาดทุนมากจนมีความจ าเป็นต้องปิดกิจการก็เป็นได้ ควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่สงูกว่า ผลตอบแทนของการ
ลงทนุในหุ้นหรือกองทนุหุ้นจะสงูกว่าผลตอบแทนของการลงทนุในตราสารหนี ้และมีความผนัผวนสงูกว่ามาก
เช่นเดียวกบัราคาหุ้นโดยทัว่ไป 

 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
จากการที่กองทนุเป็นกองทนุประเภทดชันี ท าให้กองทนุไม่สามารถลดความเสี่ยงของตราสารทนุได้ เนื่องจาก
กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจ านวน 50 หลักทรัพย์ตามดัชนี SET50 เต็มมูลค่าเกือบ
ตลอดเวลา ดงันัน้ ผู้ที่ลงทนุในกองทนุจะมีความเสีย่งของตราสารทนุสงู  
 

 

3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในของบริษัท ท าให้ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะ
ขาดทนุ ซึง่จะสง่ผลท าให้มลูคา่ของหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต ่าลง 

 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุมีการกระจายการลงทนุในหุ้น 50 ตวั ท่ีอยูใ่นหลายอตุสาหกรรมท าให้สามารถกระจายความเสีย่งทาง
ธุรกิจลงได้ 
 
 

4.   ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่ เป็นไปตามเกณฑ์ หรือได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทนุโดยอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวั
แปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนีไ้ม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ   

เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สญัญา และ/หรือ ในตราสาร กองทนุจะเลือกลงทนุกบัคูส่ญัญาที่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ ( investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ตราสารดงักลา่วโดยสว่นใหญ่จะไมส่ามารถโอน
เปลีย่นมือได้ กองทนุจึงจะพิจารณาลงทนุในสดัสว่นที่เหมาะสมเพื่อลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของ
ตราสาร 

 

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทนุ มิใช่
เพื่อเก็งก าไร โดยกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อให้พอร์ตการลงทนุสามารถสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกบัดชันี SET50 เช่น การลงทนุ SET50 Index Futures เป็นต้น ซึ่งการซือ้ขาย SET50 Index Futures 
ดงักลา่วจะมีผลเสมือนกองทนุได้เข้าลงทนุในหุ้นทัง้ 50 ตวัของดชันี SET50 พร้อมกนั โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไป
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ซือ้ขายหุ้นทัง้ 50 ตวั อย่างไรก็ตาม หากกองทุนใดใช้ Futures เพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็งก าไร การกระท า
ดงักลา่วจะท าให้กองทนุมีความเสีย่งเพิ่มขึน้ เนื่องจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นการลงทนุท่ีมี Leverage หรือ
ใช้เงินในการลงทนุน้อย แต่สามารถท าให้ได้รับก าไรเป็นจ านวนมาก แต่ในทางตรงข้ามก็สามารถขาดทนุเป็น
จ านวนมาก เช่นกนั และการท าสญัญา Futures เมื่อครบก าหนดตามสญัญา ผู้ท าสญัญามีภาระผกูพนัที่ต้อง
ปฏิบัติตามสญัญาที่ตกลงกันไว้ ไม่ว่าการเข้าท าสญัญานัน้จะท าให้เ กิดก าไร หรือมีผลขาดทุนต่อกองทุน          
ก็ตาม นอกจากนี ้หากกองทนุใดท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า กองทนุนัน้
อาจมีความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาของคูส่ญัญา  
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทนุจะท าการบริหารความเสีย่งโดยจะใช้ Futures เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทนุ มิใช่เพื่อเก็งก าไร 
โดยกองทนุจะใช้ Futures เพื่อช่วยในการ Equitize Cash เป็นหลกั กลา่วคือเมื่อกองทนุได้รับค าสัง่ซือ้หรือขาย
คืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก หากกองทนุเข้าไปท าการซือ้ขายหุ้ นโดยตรงในตลาดหุ้นโดยเฉพาะในช่วง Call 
Market อาจมีผลท าให้ตลาดหุ้ นเกิดความผันผวนได้ กองทุนจึงอาจเข้าไปซือ้ขาย Futures แทนเพื่อให้
ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องกบัดชันี SET50 ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ท าให้เกิดการ Leverage โดยจะจดัสรร
สัดส่วนของเงินสดหรือตราสารหนีภ้าครัฐระยะสัน้ให้เพียงพอกับ Exposure ของกองทุนในการลงทุนใน 
Futures นัน้ๆ นอกจากนี ้กองทนุไม่มีความเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามที่ตกลงกนัไว้ เนื่องจาก การ
ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน                 

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 

อนัดบัแรก 
ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ที่มีลกัษณะ

ครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

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

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

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หนว่ย property ที่จดทะเบยีน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทนุทัว่ไป

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ที่ผู้ออก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่น
ระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

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

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

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ทีม่ีเง่ือนไขห้าม

เปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย property   ไมเ่กิน 15% 
4. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 20% 
5. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
7. ตราสารดงันี ้(total SIP) 

7.1 ตราสาร ที่ไมไ่ด้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
7.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 
แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  

 

8. ตราสาร Non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยูใ่นระบบของ organized market  และ
ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน 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  1.4500 1.3871 1.3834 1.3875 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.2500 1.2460 1.2426 1.2460 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0400 0.0321 0.0320 0.0321 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.1094 0.1090 0.1088 0.1094 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.3871 1.3834 1.3875 
หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 

         2. คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
            

คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 62 – ธ.ค 62 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 63 – ธ.ค 63 
เรียกเก็บจริง 

ม.ค 64 – ธ.ค 64 
 ตามที่จา่ยจริง 0.02 

(590,655.41 บาท) 
0.01 

(492,403.19บาท) 
0.02 

(562,297.00 บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ 
(Spread) ท่ีเรียกเก็บจากผู้ท า
รายการนี ้เมือ่มีการสัง่ซือ้ ขาย หรือ
สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ(เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.3  0.10 0.10 0.10 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ทัง้นี  ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 

 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 14.56 % 
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 3,571,049,983.67 97.46%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 250,986,823.20 6.85%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทย SET50 เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,822,036,806.87 104.31%
เงินฝากธนาคาร 250,986,823.20 6.85%
หุ้นสามัญ 3,571,049,983.67 97.46%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,018,992,541.00 27.81%
 ธนาคาร 412,531,726.15 11.26%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 355,520,907.02 9.70%
 พาณิชย์ 342,818,300.00 9.36%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 330,392,280.00 9.02%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 201,383,621.75 5.50%
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 149,282,033.75 4.08%
 การแพทย์ 140,409,700.00 3.83%
 วัสดุก่อสร้าง 136,180,800.00 3.72%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 135,507,624.00 3.69%
 เงินทุนและหลักทรัพย์ 115,024,025.00 3.14%
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 106,132,000.00 2.89%
 บรรจุภัณฑ์ 87,407,350.00 2.39%
 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 25,467,475.00 0.69%
 ธุรกิจการเกษตร 13,999,600.00 0.38%

อ่ืนๆ -157,202,220.21 -4.31%
ทรัพย์สินอ่ืน 96,350,045.93 2.63%
หน้ีสินอ่ืน -253,552,266.14 -6.94%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,664,834,586.66 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทย SET50 เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 250,986,823.20 6.85%

รวมเ งินฝากธนาคาร 250,986,823.20 6.85%
หุ้นสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค 27.81%
บมจ. ปตท. 8,398,400 319,139,200.00 8.71%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 3,449,890 157,832,467.50 4.31%
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 1,167,253 137,735,854.00 3.76%
บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ 1,096,700 105,283,200.00 2.87%
บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 3,528,400 95,266,800.00 2.60%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 829,058 73,578,897.50 2.01%
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 766,500 31,043,250.00 0.85%
บมจ. ไทยออยล์ 599,800 29,690,100.00 0.81%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 154,800 27,167,400.00 0.74%
บมจ. ไออาร์พีซี 6,008,300 23,071,872.00 0.63%
บมจ. ราช กรุ๊ป 426,300 19,183,500.00 0.52%

 ธนาคาร 11.26%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 998,400 126,796,800.00 3.46%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 696,700 98,931,400.00 2.70%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 561,300 68,197,950.00 1.86%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 4,109,425 54,244,410.00 1.48%
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 28,410,045 41,762,766.15 1.14%
บมจ. ธนาคารทิสโก้ 235,400 22,598,400.00 0.62%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9.70%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 874,400 201,112,000.00 5.49%
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 942,800 75,659,700.00 2.06%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 9,811,309 46,898,057.02 1.28%
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 696,200 31,851,150.00 0.87%

 พาณิชย์ 9.36%
บมจ. ซีพี ออลล์ 2,641,300 155,836,700.00 4.25%
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 1,773,300 56,745,600.00 1.55%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 3,866,880 56,069,760.00 1.53%
บมจ. คอมเซเว่น 352,800 28,841,400.00 0.79%
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1,352,982 27,059,640.00 0.74%
บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 589,200 18,265,200.00 0.50%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 9.02%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 4,200,400 256,224,400.00 6.99%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 4,494,300 37,976,835.00 1.04%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 3,870,700 36,191,045.00 0.99%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.50%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2,532,020 64,566,510.00 1.76%
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 1,532,981 44,073,203.75 1.20%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 294,000 35,133,000.00 0.96%
บมจ. โอสถสภา 883,200 30,249,600.00 0.83%
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 1,403,144 27,361,308.00 0.75%

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4.08%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1,325,701 77,884,933.75 2.13%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 1,650,800 71,397,100.00 1.95%

 การแพทย์ 3.83%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 4,672,700 107,472,100.00 2.93%
บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ 233,600 32,937,600.00 0.90%

 วัสดุก่อสร้าง 3.72%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 352,800 136,180,800.00 3.72%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.69%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,319,600 74,557,400.00 2.03%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 3,513,600 30,919,680.00 0.84%
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 6,472,100 30,030,544.00 0.82%

 เงินทุนและหลักทรัพย์ 3.14%
บมจ.บัตรกรุงไทย 758,100 44,917,425.00 1.23%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 623,300 36,618,875.00 1.00%
บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน 403,700 24,928,475.00 0.68%
บมจ. เงินติดล้อ 234,500 8,559,250.00 0.23%

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2.89%
บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิตส์ 183,400 75,560,800.00 2.06%
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 347,400 30,571,200.00 0.83%

 บรรจุภัณฑ์ 2.39%
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ้ากัด (มหาชน) 1,262,200 87,407,350.00 2.39%

 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 0.69%
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 841,900 25,467,475.00 0.69%

 ธุรกิจการเกษตร 0.38%
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี 451,600 13,999,600.00 0.38%

รวมหุ้นสามัญ 3,571,049,983.67 97.46%
ทรัพย์สินอ่ืน 96,350,045.93 2.63%
หน้ีสินอ่ืน -253,552,266.14 -6.94%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,664,834,586.66 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 89,307,675.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 41.036

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV
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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) 37.4272 43.6807 41.9330 44.7545 37.3352

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 41.0375 37.4272 43.6807 41.933 44.7545

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +9.65% -14.28% +4.14% -6.32% +19.87%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +11.76% -12.38% +5.29% -5.24% +21.52%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 3,482                       3,912                        3,588                   3,451                   2,866                           

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 3,665                       3,482                        3,912                   3,588                   3,451                           

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 3,528                       3,338                        3,781                   3,589                   2,992                           

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -145 +135 +167 +369 +30

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.08% 0.07% 0.05% 0.03% 0.06%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ   ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

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

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

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเล้ียงชีพ +2.38% +4.27% +9.65% -0.72% +8.11%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +2.83% +5.04% +11.76% +1.02% +8.99%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
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ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 
ไมม่ีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั จึง
ไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงาน
ของกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 “บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”   

“ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet 
ของส านกังานส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 

“บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการ
จะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้” 

“ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 

“ผุ้ลงทุนควรศกึษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับ
คูม่ือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพ่ือการเลีย้งชีพ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 

“ผู้ลงทุนควรศกึษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับ
คูม่ือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

“โปรดเก็บเอกสารยืนยนัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในคูม่ือการลงทนุในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของท่าน ในกรณีท่ีท่านขายคืน
หน่วยลงทนุ” 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
รวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน   2565 
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