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การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใชก่ารฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย 
ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทนุในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ 
และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ี
ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ แต่
กองทนุมีนโยบายท่ีจะจดัการลงทนุเพ่ือให้อายดุเูรชัน่เฉล่ียของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) อยู่
ระหว่าง 0.5 ถึง 3 ปีโดยประมาณ และมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้เสนอขายในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 
ไม่เกินร้อยละ 79 ซึ่งอาจเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึ่งมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของตรา
สารหนีท่ี้กองทนุถือครอง และ/หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) เม่ือมีการ
ไถ่ถอนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากผิดปกติ  
ทัง้นี ้กองทุนนีมี้นโยบายป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกือบทัง้หมด โดยจะท าสญัญาสวอป และ/หรือ
ฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอตัราแลกเปล่ียน หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ่ืนใด  เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทนุในตา่งประเทศ และ
อาจคุ้มครองในสว่นของดอกเบีย้ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย   
กองทนุนีมี้ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทนุ
ไปลงทนุ 
เน่ืองจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ มีนโยบายท่ีลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนนีมี้ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ ลงทุนท่ี
ต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ ท า
ธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออก
หลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการ
เลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิด
ทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ (“กองทุน”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตาม
ค าขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหารไทย 
ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ และปฏิบตัติามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  เพ่ือให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ  
ชีช้วนฉบบันี ้

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

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน หากต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม 
สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ 

    :  TMB Bond Retirement Mutual Fund   (ช่ือยอ่: TMBBFRMF) 
 
อายุโครงการ :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  วนัท่ี 5  สงิหาคม 2553 

 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :  วนัท่ี 22 กนัยายน 2553 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :      กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารหนีท้ี่ออกโดยธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตราสารหนีภ้าคสถาบนัการเงิน ตราสารหนีภ้าคเอกชนชัน้ดี ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุตาม
หลกัเกณฑ์ Basel III และศุกูก โดยจะลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี ้ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารหนีภ้าคสถาบนัการเงิน 
รวมถึงตราสารหนีต้่างประเทศที่เข้าลงทุน  และ/หรือ ผู้ออก  ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน จะต้องได้รับการจดั
อนัดบั ดงันี ้
 

การลงทนุภายในประเทศ 
1. การลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือต ่ากวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะต้องได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้สองอนัดบัแรก 
(ในระดบั F1/F2 หรือเทียบเท่า) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวตัง้แต่ระดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้  (ใน
ระดบั BBB หรือเทียบเทา่) ขึน้ไป 
 

2. การลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้องได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวตัง้แต่ระดับ ความ
นา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (ในระดบั BBB หรือเทียบเทา่) ขึน้ไป 
 

การลงทนุตา่งประเทศ   
1. การลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือต ่ากวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะต้องได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้สองอนัดบัแรก 
(ในระดบั F1/F2 หรือเทียบเท่า) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวตัง้แต่ระดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ใน
ระดบั A- หรือเทียบเทา่ ขึน้ไป 
2. การลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้องได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวตัง้แต่ระดบัความ
นา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ในระดบั A- หรือเทียบเทา่ ขึน้ไป   
 

กรณีตราสารดงักลา่วข้างต้นเป็นตราสารท่ีผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยและเสนอขายในตา่งประเทศจะต้องได้รับการ
จัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) รวมถึงกรณีตราสารด้อยสิทธิจะต้องได้รับการจัด
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue Rating) หรือมีผู้ค า้ประกันที่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
 

สว่นที่เหลือ กองทนุอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทนุ
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  โดยจะค านึงถึงความมัน่คง และผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ดงักล่าวเป็น
ส าคญั  
 

กองทนุมีนโยบายที่จะจดัการลงทนุเพื่อให้อายดุเูรชัน่เฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) อยูร่ะหวา่ง 0.5 ถึง 
3 ปีโดยประมาณ  
 
ทัง้นี ้อายดุเูรชัน่เฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ อาจไมอ่ยูร่ะหวา่ง 0.5 ถงึ 3 ปี ได้ใน
บางกรณี เช่น ในชว่งระยะรอการลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิ หรือ ช่วงที่มีการ
สัง่ซือ้หรือไถ่ถอนหนว่ยลงทนุมากผิดปกติ เป็นต้น 
 
ในการลงทนุตา่งประเทศกองทนุนีจ้ะท าสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกนัความเสีย่ง 
(Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบีย้ที่คาดวา่จะได้รับทัง้หมด (Fully Hedge) 
รวมถึงเข้าท าธุรกรรมหรือลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรือท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
กองทนุจะไม่เข้าลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่า
กว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade)  ยกเว้นตราสารหนีด้งักลา่วมีผู้ออก หรือผู้ รับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้
ประกัน ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) หรือเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หนว่ยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หรือเป็นตราสาร
ที่ลงทุนได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ ( investment 
grade) ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้างต้น ณ ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทนุ
ซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนี ้ในภายหลงั รวมถึงกฎเกณฑ์เก่ียวกบัอายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทนุ 
(Portfolio Duration) และ/หรือการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะด าเนินการปรับช่วงอายดุเูรชัน่เฉลีย่ และ/หรือ
อายุดูเรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า(Derivatives) 
และ/หรือตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทนุในตา่งประเทศดงักลา่ว รวมถงึ
นโยบายการลงทนุอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดและให้ถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
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ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นตา่งของราคา
ของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทตอ่หนว่ย และตอ่มามลูคา่
หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ ซึ่งก าไรที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักลา่วได้รับ
ยกเว้นไมต้่องเสยีภาษีโดยที่ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

• สทิธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุไปลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในปีที่ลงทนุ  โดยที่ผู้ลงทนุต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชพี (Benchmark) :   
1.ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (MTM Government 

Bond 1-3Y Total Return Index) (60%)  
 
2.ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั BBB ขึน้
ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y Total Return Index) (10%)  

 
3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Short-term Government Bond 

Total Return Index) (10%)  
 
4.อตัราอ้างอิง THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอนัดบัเครดิตใน
ระดบั A อาย ุ1 ปี (20%) 

 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
ชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ 
ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

 
Q:    กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีาร

แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 2,000 ล้านบาท  
 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และ      

ผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 
A:  -  เหมาะสมกับ :   

• เพื่อสง่เสริมการออมผกูพนัแบบระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายขุองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และมีวตัถปุระสงค์ที่จะ
ลงทนุในระยะปานกลาง ถึง ระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแห่งหนีท้ี่ออกโดยภาคเอกชน
ซึง่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ และในขณะเดียวกนัก็มีความเสีย่งสงูกวา่ตราสารภาครัฐ รวมทัง้สามารถรับความผนัผวนของ
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีอาจเกิด ขึน้ได้เป็นครัง้คราวเมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดมีการเปลีย่นแปลง  

• ผู้ ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิเพื่อ
ประหยดัภาษีได้ 

- ควรลงทุนในระยะเวลา : กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ นกัลงทนุต้องลงทนุในกองทนุรวมนีใ้นระยะยาวตาม
เง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:  ปัจจยัที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้ได้แก่ ความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีข้อง      

 ผู้ออกตราสารหรือผู้ ค้าประกันหรือของคู่สญัญาที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย ความเสี่ยงของความผนัผวนของราคาตลาดของ
หลกัทรัพย์ที่กองทนุถืออยู ่เป็นต้น (โปรดศกึษาความเสีย่งเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่งของกองทนุรวม) 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่

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

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:     ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ ด้วยวิธี  

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

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

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

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

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

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

หมายเหต ุ 1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

                 2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                       การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่
เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 
วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
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การซือ้หน่วยลงทุน 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท* หรือ 1 หนว่ยขึน้ไป 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                       มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**           
                                                                                                            ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 

          วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้เทา่นัน้  ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท 
(หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานเอกสาร
ประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ ดงักลา่วข้างต้น 

 
2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
ผู้ สั่งซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย                 
ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดงักล่าวหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่  
1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

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

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ก าหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. 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 ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน 
 

          กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดยีวกบับริษัทจดัการ
หรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขดีคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
กรุณาสัง่จา่ย   "กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพือ่การเลีย้งชีพ”  

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

  ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการ
ดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความ
ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิร
ไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ 
บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระ
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตนเอง
ผา่นอินเตอร์เนต็ของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทนุ
อตัโนมตัิ” และยื่นได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือ
ติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ทา่นจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร
เจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และไม่
เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท า
การตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ารายการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดั
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เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบ และผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอม
ให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ 
บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยธนวฒัน์ในการซือ้ครัง้แรก  และสามารถน าสมดุ
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่
บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ  

                  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เนต็ 
 ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นีเ้วลาท าการอาจ 

แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   
 

 
การขายคนืหน่วยลงทุน 

การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้อง ศกึษา
และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอยา่งละเอยีด 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดต่อได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือเป็นไปตามที่ดลุย
พินิจของบริษัทจดัการเทา่นัน้ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น.ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท*ขึน้ไป 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                                มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**          
                                                                                                      ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
 
          ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดยระบจุ านวน
เงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน หรือขายคืนผา่นช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่มลูคา่
หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดใน
บญัชีกองทนุนัน้ 
 

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

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ ภายใน 5  วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุไดภ้ายใน 2 
วนัท าการนบัแต่วนัทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   

บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) ในเขตส านกั
หกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ให้ทา่นภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถ
ด าเนินการได้ภายในชว่งเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้
ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 
 

 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 5 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
 

โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ตโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 

 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
อีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน 
  
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะน าสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว และบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อน าสง่ให้บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (หรือตามระยะเวลาที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด) ซึ่ง
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ดงันี ้
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กบักองทนุรวมประเภท

อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เพื่อป้องกันการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อาจ
เกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ  หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ
หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการ
ซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ภายในเวลา 15.30 น.ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ ดงันี ้
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 1 บาท* ขึน้ไป 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                                                                                          ไมม่ี 

ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**             
                                                                                                            ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
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ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                              มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**     
                                                                                                      ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  

                                                                                                                            (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
  

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย เคร่ือง
ฝากถอนเงินอตัโนมตัิ อินเทอร์เน็ต 

**   มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้และ
ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 
.. 

          สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  
 

 

          สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้บริการ
ดังกล่าวแล้ว สามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com            
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 

    สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต 
หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

  สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และไม่
เป็นบญัชีร่วม  จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนั
ท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมตีวัตนของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
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บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ   “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทุนรวม 
“ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่
อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
   

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

หมายเหต ุ  * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

  ** กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ธนไพศาล RMF 

ธนบดี RMF T T+1 
ธนไพบลูย์ RMF, 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ RMF 

T T 

Global Bond Fund RMF, 
Global Income RMF, 

Global Quality Growth RMF, 
Emerging Active Equity RMF, 

US500 RMF, ยโูรเปีย้น โกรท RMF, 
Asia Active Equity RMF, 
China Opportunity RMF,  

Japan Equity RMF,  
Global Property RMF 
โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

T T* 

ธนรัฐ,ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
ธนวฒัน์,จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, 
จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง, 
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25,             
ธนบดี RMF, ธนไพบลูย์ RMF,  

SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

ธนไพศาล RMF T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF ธนไพศาล RMF T T+2 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 

พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF ธนไพศาล RMF T T+3 

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

World Equity Index, ธนไพศาล RMF T* T*+1 
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Emerging Markets Equity Index, 
US500 Equity , 
ออยล์ฟันด์, 

โกลด์ สงิคโปร์, โกลด์ฟันด์, 
Global Bond Fund RMF, 

Global Income RMF, 
US500 RMF, โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

ยโูรเปีย้น โกรท RMF , 
Asia Active Equity RMF, 

Emerging Active Equity RMF, 
Japan Equity RMF, 

Global Quality Growth RMF 
China Opportunity RMF 

ธนไพศาล RMF T* T*+2 

Global Property RMF ธนไพศาล 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 (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
T+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการ      T*+2   = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 

              T+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ      T*+3   = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว หากการสบัเปลีย่น
นัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดง
รายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ส าหรับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่ว โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือ
ประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักลา่ว   

  3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
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  4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุ
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักลา่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 
 

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่การ
บริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว(LTF) 
หากการสบัเปลีย่นนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
         Q: บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 

 Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 

 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้าน
สภาพคลอ่งของกองทนุในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การด าเนินการ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับ
ไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings)  ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ
อนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้
ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านช่องทางตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกตา่งกนัในแตล่ะ
วนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 

   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing pricing) 
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น 
การซือ้ขายทรัพย์สนิ หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่งผิดปกติ หรือ เหตกุารณ์อื่นท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือ
สมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข 
ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) ของมลูค่าซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิเกินระดับ 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สนิต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทนุ
ในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรา  swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุใน
วันท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตดัสนิใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของ
วนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการ ที่มีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้  partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกินกวา่  
swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
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o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่
เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไมป่กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับง่ชีส้ถานการณ์ไมป่กตดิงักลา่วและการใช้ Redemption Gate จะต้อง
ไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   10   ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูคา่

ทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขาย

หนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า 

(switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch 

out)  

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

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด  Redemption Gate และ  gate period ในแต่ละครั ง้แตกต่างกันได้  แต่  
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า  Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ใน
โครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ

จัดล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลกิ 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไมป่กติ หรือประเมินวา่สถานการณ์
อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
2.    สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินวา่สภาพ

คลอ่งของกองทนุจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่
ถอนมากกวา่ Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมติฐานและหรือการประเมนิ
จากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 

22 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหนว่ยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
และสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ 
Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื อ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
โ ด ย ไ ด้ รั บค ว าม เ ห็ น ช อบขอ งผู้ ดู แ ลผลป ร ะ โ ย ช น์  อัน เ นื่ อ ง จ า ก  เ หตุ จ า เ ป็ นต ามก ร ณี ใ ดก ร ณีหนึ่ ง ดั ง นี ้   
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
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Q:  กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ตา่ง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุ
แห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ

หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  
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การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

 
(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่ง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไม่
รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือ
จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการก่อนถึงวนัหยดุ
ท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) 

 
(4) ในกรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุ และการก าหนดอตัราสว่นการลงทนุ เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวม
ดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 

 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุรวมได้ลงทุนใน

หลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแห่งเกินกวา่ร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม   
หรือ 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

 
บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการจะรายงานการ
การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลนั 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
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ลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการ
โดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนว่ยลงทนุที่
ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกบัการหยดุการขาย   หรือหยดุ
รับซือ้หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนั
ท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธีดงันี  ้

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 
ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดตอ่สอบถามที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการแตง่ตัง้เทา่นัน้ 
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ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบในการออกใบยืนยนัดงักลา่ว 

ค. หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าธุรกรรมการ
ซือ้ หรือ ขาย หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุน าหนงัสอืรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามทีก่ฎหมายก าหนด    
 

Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากร หรือไม่ 

A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ต่อ
กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรส่วนเกินทนุที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่น
แบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทุน) ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทุนโดยได้รับ
สทิธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไมก็่ตาม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขายคืน

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

 1. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่ 
  กฎหมายก าหนด 

2.  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ : หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

3  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมและในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่
ชนิดหนว่ยลงทนุ 
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หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

4. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
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ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

 
(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ

เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

 
(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมูลคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่ง ในทางปฏิบตัิ
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บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

 
Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ

ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่   www.tmbameastspring.com 
 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

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

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

• ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

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

(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์     ให้เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุที่เสนอทางเลือกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์     มีความโปร่งใสและมี
อิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือ
เป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
 

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

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

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

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง้
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
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
ภาวะตลาดเงนิ ตลาด
ตราสารหนี ้และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์เปรียบเทยีบ 
ติดตามหลักทรัพย์ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด ผู้จัดการ
กองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าที่บริหาร
ความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

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

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

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

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

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

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

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

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

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

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

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติม 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@www.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 

• กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกบักองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ต่างกนั อย่างไร 

 

 
 
 
 
 

                         
 

 
 

 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบาย
ป้องกนัความเสี่ยงเกือบทัง้หมด โดยจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

จ านวนเงนิลงทุนในต่างประเทศ และอาจคุ้มครองในส่วนของดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับด้วย 
 

  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า         
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า        
(ระดับ 2) เป็นต้นไป  (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk)  
 

คือความเสี่ยงที่มลูค่าของกองทนุลดลง อนัเนื่องจากความผนัผวนของราคามลูค่าตราสารที่กองทนุถือครองอยู่ จาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน 
กลา่วคือ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินลดลง ตราสารหนีก็้มกัจะมีราคาสงูขึน้ กองทนุก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร 
(Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอตัราดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้ ราคาของตราสารหนีก็้มกัจะลดลง และอาจท าให้กองทนุเกิดผล
ขาดทนุขึน้ได้แม้วา่ผู้ออกตราสารจะมีความมัน่คงและมีความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกติก็ตาม ยิ่งตราสารหนีม้ี
อายยุาว ผลกระทบตอ่ราคาเมื่อดอกเบีย้มีการเปลีย่นแปลงก็จะยิ่งมาก  
เนื่องจากกองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ มีนโยบายที่จะพยายามรักษาระดบัอายเุฉลี่ยของตราสาร
ทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) อยูร่ะหวา่ง 0.5 ถึง 3 ปี โดยประมาณ กองทนุนี ้จึงมีความเสีย่งที่เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้มากกวา่กองทุนประเภทตลาดเงินและกองทนุอื่นท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหนีร้ะยะ
สัน้ต ่ากวา่ 1 ปี   

 
2.  ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)  

 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนั ผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของตราสาร เมื่อครบ
ก าหนดช าระ  กองทนุอาจจะเกิดผลขาดทนุจากการถือตราสารนีไ้ด้  

เพื่อให้กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ มีความสามารถในการช าระหนี ้หรือ Credit Risk อยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้ กองทุนจึงมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีคุณภาพในระดับ Investment grade และให้
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามที่กลา่วไว้ในนโยบายการลงทนุของโครงการ รวมถึงเข้าไปศกึษาปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออก
ตราสาร/ ผู้ค า้ประกนั/ คูส่ญัญาในการท าธุรกรรมอยา่งรอบคอบก่อนเข้าท าการลงทนุ 
 
ในส่วนของการลงทุนต่างประเทศ ตราสารหนีจ้ะต้องได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้สองอนัดบัแรก (ใน
ระดบั F1/F2 หรือเทียบเท่า) หรือได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวตัง้แต่ระดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถ
ลงทนุได้ในระดบั A- หรือเทียบเทา่ ขึน้ไป 

 
3.  ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) 
 

ในกรณีที่กองทนุเข้าลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ กองทนุจะมีความเสี่ยงของประเทศที่เข้าลงทนุ อนัอาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในประเทศนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ เปลี่ยนนโยบายของประเทศ รวมถึงการ
เปลี่ยนกฎเกณฑ์ โครงสร้างหรืออตัราในการจัดเก็บภาษี หรือประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือจะด้วย
เหตผุลอื่นใดก็ตาม จนท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาหรือจ านวนเงินที่ตกลงกนัไว้ รวมถึงอาจท าให้
กองทนุเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนขัน้สดุท้ายที่กองทนุจะ
ได้รับจากการลงทนุ 

เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศที่เข้าลงทุน  ต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทนุ จะต้องเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในระดับสากลในอันดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับการ
ยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk)  
 

คือความเสี่ยงที่กองทนุไม่สามารถขายตราสารในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ / เหมาะสม เนื่องจากตราสารที่กองทนุ
ถือครองอยูน่ัน้ขาดสภาพคลอ่ง หรือเป็นไปตามสภาวะตลาด   
 
เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ จะมีนโยบายที่จะกระจายตราสารที่ลงทนุให้มี
อายคุงเหลอืของตราสารที่แตกตา่งกนั  และเป็นตราสารที่มีคณุภาพในระดบั Investment grade เพื่อเป็นการเพิ่ม สภาพ
คลอ่งของตราสาร ตลอดจนมีการก าหนดสดัสว่นขัน้ต ่าของการคงทรัพย์สนิประเภทท่ีมีสภาพคลอ่งสงูมาก ให้อยูใ่นระดบั
เพียงพอตอ่การไถ่ถอนท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ เช่น การก าหนดสดัสว่นขัน้ต ่าของเงินฝาก และ/หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐ  เป็นต้น  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีมีการขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ แตก่องทนุมีนโยบายที่จะจดัการลงทนุเพื่อให้อายุ
ดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 3 ปีโดยประมาณ จึงอาจมีความ
เสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารหนี ้ เมื่อมีการไถ่ถอนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากผิดปกติ   

 
5.  ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
 

กองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้นอกเหนือไปจากความเสี่ยงจากการลงทนุในตรา
สารหนีท้ัว่ไป  เนื่องจากกองทนุอาจลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แทนการรับดอกเบีย้หรือเงินต้น
คืน ในราคาที่ตกลงกนัไว้ลว่งหน้า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่หากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ ก็ยงัคงไว้ซึง่
สทิธิที่จะได้รับดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญา 
 

 
6. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทนุโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปร เฉพาะเมื่อสนิค้า
หรือตวัแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี ้ไมข่ดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ   
เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญัญาและ/หรือ ในตราสาร กองทนุจะเลือกลงทนุกบัคู่สญัญาที่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) จากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับการ
ยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต.นอกจากนี ้ตราสารดงักลา่วโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  ท าให้กองทนุมี
ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของตราสารได้  ดงันัน้กองทนุจึงจะพิจารณาลงทุนในสดัสว่นที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  นอกจากนัน้แล้ว บางตราสารให้สทิธิแก่ผู้ออกในการท่ีจะช าระหนีต้ามตราสารก่อน
ครบอายตุราสาร  ซึ่งในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสารนัน้  อาจมีผลกระทบจากมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ลดลง
หรือเพิ่มขึน้ได้ 

 
7.   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัรา แลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น กล่าวคือ 
หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินของตราสารที่เข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 34 บาท 
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ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท) จะท าให้กองทนุได้รับดอกเบีย้รับตามงวด และ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสาร
เป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึง่จะท าให้ผลตอบแทนของการลงทนุต ่ากวา่ที่คาดไว้  

กองทนุนีม้ีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เกือบทัง้หมด โดยจะท าสญัญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่
อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอื่นใด เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทนุในตา่งประเทศ และอาจคุ้มครองในสว่นของ
ดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับด้วย เพื่อเปลี่ยนเงินที่กองทนุจะได้รับในอนาคตจากเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วนัที่
ลงทนุในตราสารหนีด้งักลา่ว เพื่อให้กองทนุมีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นน้อยที่สดุ 

 
8.  ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า   

กองทนุอาจมีการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทนุ (efficient portfolio management) 
1) ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่

คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้การลดความเสีย่งด้านราคา (Price Risk) อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Risk) หรืออัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนัน้เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา 
กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดย จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง 
  
อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของราคา อตัรา
ดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่น  แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคา่ของตราสารท่ีกองทนุถืออยู ่กองทนุ
ก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
 
2)   ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  (efficient portfolio 

management) บริษัทฯ จดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยวตัถปุระสงค์
ในการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว จะเป็นไปเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการความเสี่ยงของกองทนุ โดยการท าธุรกรรมดงักลา่ว อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมของกองทนุ เช่น การ
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อเพิ่มอายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) เป็น
ต้น 

 
ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องไมท่ าให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเบี่ยง อาทิ การ
เพิ่มความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นให้แก่กองทนุตราสารหนี ้(Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผกูผนัให้เกินกวา่
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ ให้สญัญา 
(Option Writer) โดยไมม่ีการลงทนุในสนิค้าอ้างอิงเพียงพอตอ่การสง่มอบ เป็นต้น 
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นอกจากนีก้ารท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา (Counter Party 
Risk) ซึง่กองทนุจะลดความเสีย่งดงักลา่วโดยจะเลอืกท าสญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือใน
ระดบั Investment Grade เทา่นัน้ 

 
9.   ความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใดๆ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใดๆ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของกองทนุ  และ/หรือ ท าให้
กองทนุต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ  ตวัอย่างเช่น กองทนุอาจต้องปรับเปลี่ยนอายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของ
กองทุน (Portfolio Duration)  และ/หรือ การที่กองทุนต้องขายตราสารก่อนครบก าหนด และ/หรือ ยกเลิกธุรกรรมทาง
การเงินท่ีได้ท าไว้ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ที่เปลีย่นแปลง ซึง่อาจท าให้กองทนุเกิดการขาดทนุ เป็นต้น 
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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  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ เงินฝาก

ธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่มี

ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้

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

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ี
ลงทนุใน benchmark + 
5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 

6.3 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภทการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์
ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives)  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ี
ลงทนุใน benchmark + 
5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่
ดงันี ้แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิ
ที่ลงทนุใน benchmark 
+10%  
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ประเภททรัพย์สนิ (ต่อ) 
อัตราส่วนการลงทุน           

(%ของNAV) 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 
ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่
ในรอบปีบญัชี 

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

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบักองทนุรวม
นี ้และไมท่ าให้ความเสีย่งของกองทนุรวมนีเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
6. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
     ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized 

market หรือเทียบเทา่ แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  

 
7. ตราสาร Non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยูใ่นระบบของ organized market  และไมไ่ด้อยูใ่น

ระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ ในข้อ 6 ด้วย 
ไมเ่กิน 20% 

8.  ทรัพย์สนิดงันี ้ 
8.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ  
8.2 ตราสาร Basel III  
8.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมี underlying 

เป็น ตราสารตามข้อ 8.1 – 8.2   

ทกุประเภท รวมกนัไม่
เกิน 20% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

ไมเ่กิน  1.0700 0.5404 0.5447 0.5671 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 0.8025 0.4280 0.4268 0.4280 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1070 0.0321 0.0320 0.0321 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1070 0.0803 0.0859 0.1070 

    คา่สอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0000 0.0000 

    คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.5404 0.5447 0.5671 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว 
  
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
/ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ส่ ว น ต่ า ง มู ล ค่ า ห น่ ว ย ล ง ทุ น 
(Spread) ที่ เ รี ยก เ ก็บจากผู้ ท า
รายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 
0.25  ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 
อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 140.21 % 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม 
หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท )

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 558,577,918.56 27.79%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 109,506,808.19 5.45%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 1,321,730,132.32 65.75%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 21,450,566.92 1.06%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทย ธนไพศาล เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 559,000,000 558,577,918.56 27.79%

รวมพันธบัตร 558,577,918.56 27.79%
หุ้นกู้

Rating A+ 276,000,000 287,174,613.13 14.29%
Rating A- 218,000,000 219,204,587.64 10.91%
Rating A 185,100,000 184,503,574.53 9.18%
Rating AA(tha) 147,000,000 148,632,387.28 7.39%
Rating AA 117,000,000 116,261,051.41 5.78%
Rating BBB+ 98,000,000 99,677,094.27 4.96%
Rating AA+ 60,000,000 59,772,631.20 2.97%
Rating A-(tha) 57,000,000 57,331,413.32 2.85%
Rating - 55,000,000 55,086,392.68 2.74%
Rating AA-(tha) 30,000,000 34,219,737.00 1.70%
Rating A+(tha) 32,000,000 33,083,395.84 1.65%
Rating AAA(tha) 24,000,000 26,783,254.02 1.33%

รวมหุ้นกู้ 1,321,730,132.32 65.75%
หุ้นกู้ธนาคาร

Rating AA+(tha) 87,000,000 89,391,201.09 4.45%
Rating AA-(tha) 20,000,000 20,115,607.10 1.00%

รวมหุ้นกู้ธนาคาร 109,506,808.19 5.45%
เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 17,748,981.42 0.88%
บมจ. ธนาคารทิสโก้ 3,701,585.50 0.18%

รวมเงินฝากธนาคาร 21,450,566.92 1.06%
ทรัพย์สินอ่ืน 6,260,093.73 0.31%
หน้ีสินอ่ืน -7,477,777.91 -0.36%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,010,047,741.81 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 155,884,534.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.8944

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทย ธนไพศาล เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื Fitch 
Ratings  
    

AAA(tha)   ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความนา่เช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความนา่เช่ือถือนีม้ีความเสีย่ง “น้อย
ที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แกต่ราสารทางการเงินท่ีออกหรือ
ค า้ประกนัโดยรัฐบาล  
   
AA(tha) ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบัความนา่เช่ือถือของ
ตราสารทางการเงินขัน้นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียง
เลก็น้อย  
  
A(tha) ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดีการเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นี ้
มากกวา่ตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทท่ีสงูกวา่ 
   
BBB(tha)ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากวา่
การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตรา
สารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทท่ีสงูกวา่   
 
สัญลักษณ์และค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายุต ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื 
FitchRatings 
     
F1(tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความนา่เช่ือถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความนา่เช่ือถือนีจ้ะยอม
ให้ส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือที่มีความเสีย่ง "น้อยที่สดุ" เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนั และโดยปกตแิล้วจะ
ก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดบัความนา่เช่ือถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" 
แสดงไว้เพิม่เตมิจากอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ก าหนด   
 
F2(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีนา่พอใจเมือ่เปรียบเทียบกบัผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่น ในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เช่ือถือดงักลา่วยงัไมอ่าจเทยีบเทา่กบักรณีที่ได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือที่สงูกวา่   
 
F3(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบ
กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เช่ือถือดงักลา่วยงัไมแ่นน่อนมากขึน้ไปตามความ
เปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวา่ตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัท่ีสงูกวา่   
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื TRIS 
Rating  
    
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสีย่งต ่าที่สดุ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ  
              และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอืน่ๆ   
AA มีความเสีย่งต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบ  จาก

การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติที่อยูใ่นระดบั AAA    
A มีความเสีย่งในระดบัต า่ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่   
BBB มีความเสีย่งในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แตม่ีความ

ออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
ออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่  

  
สัญลักษณ์และค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายุต ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื TRIS 
Rating 
     
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคลอ่งที่ดีมากและนกัลงทนุจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัช าระหนีท้ี่ดกีวา่อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดติในระดบั
ดงักลา่วซึง่มเีคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้  

  
T2 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนี ้ระยะสัน้

ในระดบัท่ีนา่พอใจ  
  
T3 ผู้ออกตราสารหนีม้คีวามสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื Moody's 
Rating  
    
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 
  
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   
Baa       Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such 
             may possess certain speculative characteristics.   
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สัญลักษณ์และค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายุต ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถอื Moody's 
Rating  
    
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 
  
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
   
P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.
      
ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื S&P 
Rating  
    
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.   
AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   
A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
 
สัญลักษณ์และค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายุต ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชื่อถอื S&P 
Rating 
     
A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    
A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.   
A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมายเหต ุ     
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความนา่เช่ือถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกตา่งออกจากการจดั
อนัดบัความนา่เช่ือถือระดบั    
สากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมตอ่จากอนัดบัความนา่เช่ือถือส าหรับประเทศหนึง่ๆ เพื่อแสดงสถานะยอ่ยโดย
เปรียบเทียบกนัภายใน    
อนัดบัความนา่เช่ือถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไมม่ีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรือ
อนัดบัท่ีต ่ากวา่ "CCC(tha)"     
ส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือในระยะยาว และจะไมม่ีการระบสุณัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือในระยะสัน้ 
นอกเหนือจาก "F1(tha)"  
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1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22106A 6 ม.ค. 65 GOV 30,000,000 29,997,986.44
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22113A 13 ม.ค. 65 GOV 44,000,000 43,993,028.61
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203A 3 ก.พ. 65 GOV 20,000,000 19,991,324.31
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203B 3 ก.พ. 65 GOV 45,000,000 44,980,276.46
5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22210A 10 ก.พ. 65 GOV 15,000,000 14,992,228.69
6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22217A 17 ก.พ. 65 GOV 44,000,000 43,973,952.96
7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22224A 24 ก.พ. 65 GOV 8,000,000 7,994,559.32
8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22303B 3 มี.ค. 65 GOV 92,000,000 91,927,025.05
9 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22310A 10 มี.ค. 65 GOV 47,000,000 46,959,756.13

10 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22317A 17 มี.ค. 65 GOV 48,000,000 47,956,301.50
11 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22324A 24 มี.ค. 65 GOV 21,000,000 20,980,792.52
12 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22331A 31 มี.ค. 65 GOV 65,000,000 64,938,246.40
13 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22407A 7 เม.ย. 65 GOV 50,000,000 49,955,327.62
14 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512A 12 พ.ค. 65 GOV 10,000,000 9,988,170.18
15 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22707A 7 ก.ค. 65 GOV 20,000,000 19,948,942.37
16 . หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) AP238A 19 ส.ค. 66 A- 3,000,000 3,077,741.49
17 . หุ้นกู้ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส AYCAL245 25 พ.ค. 67 AA+ 60,000,000 59,772,631.20
18 . หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู BANPU223 4 มี.ค. 65 A+ 50,000,000 49,902,926.71
19 . หุ้นกู้ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH226A 18 มิ.ย. 65 A- 80,000,000 80,708,204.00
20 . หุ้นกู้ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH22DA 22 ธ.ค. 65 A- 15,000,000 15,252,987.00
21 . หุ้นกู้ บมจ. บีซีพีจี BCPG249A 15 ก.ย. 67 - 33,000,000 33,016,059.78
22 . หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ BJC259A 7 ก.ย. 68 A+ 10,000,000 10,446,020.80
23 . หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ BJC269A 7 ก.ย. 69 A+ 21,000,000 22,820,602.56
24 . หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTSC24NA 8 พ.ย. 67 A-(tha) 45,000,000 45,223,637.40
25 . หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTSG23NA 6 พ.ย. 66 A-(tha) 2,000,000 2,043,374.92
26 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG265A 24 พ.ค. 69 A 2,000,000 2,091,852.52
27 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG267A 6 ก.ค. 69 A 50,000,000 49,834,247.50
28 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH261 20 ม.ค. 69 A+ 38,000,000 40,765,148.44
29 . หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN241A 29 ม.ค. 67 AA 35,000,000 34,209,002.80
30 . หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN248A 19 ส.ค. 67 AA 79,000,000 78,877,287.72
31 . หุ้นกู้ บจ. ดีเอดี เอสพีวี DAD25NC 29 พ.ย. 68 AAA(th 19,000,000 21,819,339.82
32 . หุ้นกู้ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี GPSC26NA 8 พ.ย. 69 A+(tha) 32,000,000 33,083,395.84
33 . หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี IRPC245A 20 พ.ค. 67 A-(tha) 10,000,000 10,064,401.00
34 . หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH224A 26 เม.ย. 65 A+ 40,000,000 40,419,114.40
35 . หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT249A 27 ก.ย. 67 A 103,100,000 102,223,909.00
36 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC233A 13 มี.ค. 66 A+ 30,000,000 31,587,166.20
37 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC256B 29 มิ.ย. 68 A+ 87,000,000 91,233,634.02
38 . หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PSH223A 28 มี.ค. 65 A 30,000,000 30,353,564.70
39 . หุ้นกู้ บมจ. ปตท. PTTC318A 6 ส.ค. 74 AAA(th 5,000,000 4,963,914.20

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท )

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเล้ียงชีพ

รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
ช่ือหลักทรัพย์ผู้
รับรอง / อาวัล /

ค้้าประกัน
วันครบก้าหนด

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าต๋ัว
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40 . หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEPT226A 19 มิ.ย. 65 BBB+ 5,000,000 5,038,609.80
41 . หุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง SPI242A 9 ก.พ. 67 AA 3,000,000 3,174,760.89
42 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV223A 19 มี.ค. 65 AA(tha) 7,000,000 7,097,946.38
43 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV244A 20 เม.ย. 67 AA(tha) 50,000,000 49,746,462.00
44 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV253A 22 มี.ค. 68 AA(tha) 50,000,000 51,385,366.50
45 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV256A 11 มิ.ย. 68 AA(tha) 40,000,000 40,402,612.40
46 . หุ้นกู้ บมจ. เงินติดล้อ TIDLOR228A 19 ส.ค. 65 - 22,000,000 22,070,332.90
47 . หุ้นกู้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOG22 27 ม.ค. 65 A- 120,000,000 120,165,655.00
48 . หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์ TOP273A 23 มี.ค. 70 AA-(tha) 30,000,000 34,219,737.00
49 . หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE22NA 10 พ.ย. 65 BBB+ 88,000,000 89,564,764.07
50 . หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE232A 17 ก.พ. 66 BBB+ 5,000,000 5,073,720.40
51 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB27NA 23 พ.ย. 70 AA+(th 87,000,000 89,391,201.09
52 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย TMB27NA 29 พ.ย. 70 AA-(tha) 10,000,000 9,989,803.80
53 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย TMB296A 28 มิ.ย. 72 AA-(tha) 10,000,000 10,125,803.30
54 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 17,748,981.42
55 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก้ TISCO A 3,701,585.50

มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท )

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
ช่ือหลักทรัพย์ผู้
รับรอง / อาวัล /

ค้้าประกัน
วันครบก้าหนด

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าต๋ัว
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

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

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 12.7357 12.6982 12.2195 12.0836 11.7983

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 12.8941 12.7357 12.6982 12.2195 12.0836

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +1.24% +0.29% +3.90% +1.13% +2.42%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +0.43% +2.04% +2.90% +1.81% +2.50%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 1,769                          1,916                          1,347                      1,231                      982                                  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 2,010                          1,769                          1,916                      1,347                      1,231                               

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 1,777                          1,751                          1,534                      1,293                      1,077                               

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +219 -150 +510 +102 +223

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.15% 0.25% 0.16% 0.19% 0.14%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย  ธนไพศาล  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) (22 ก.ย .  53)

กองทุนเปิดทหารไทย  ธนไพศาล  เพ่ือการเล้ียงชีพ +0.20% +0.34% +1.24% +1.80% +2.28%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.09% +0.16% +0.43% +0.75% +1.13%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงาน

                  ในอนาคตท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

*** เกณฑ์มาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Government Bond 1-3Y TR) 60% 

และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y TR) 10%

และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 10%

และอัตราอ้างอิง THBFIX ส้าหรับระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี 20%
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชีพ                                                                                 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
 
ไมมี่การถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุ
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี https:// www.tmbameastspring.com) 
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 ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทนุของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” 

 “ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วัตถุประสงค์การ
ลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 

“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”   

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ
ส านกังานส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 

“บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือที่บริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน”  
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.tmbameastspring.com” 
“ผุ้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ทีบ่ริษัทจดัการกองทนุรวมหรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

“โปรดเก็บเอกสารยืนยนัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหกั ณ ที่จ่ายของท่าน ในกรณีที่ท่านขายคืนหน่วย
ลงทนุ” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน   1 มถินุายน 2565 
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