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กำรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้ควำมผนั
ผวนของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัต ่ำ (Minimum Variance) เม่ือเทียบกับดชันี FTSE Thailand Mid / 
Small Cap (Total Return)  อยำ่งไรก็ตำมกองทนุยงัคงมีควำมผนัผวนอยู ่ซึง่บำงชว่งเวลำกำรลงทนุในหุ้นรำยตวั 
หรือกำรลงทนุในหุ้นขนำดใหญ่ (Large Cap) หรือกำรลงทนุในหุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็ก (Mid / Small) อำจมี
ควำมผนัผวนท่ีมำกน้อยแตกตำ่งกนัได้  
กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ มีนโยบำยท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ (Derivative) เพ่ือเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่นกำรท ำ
สญัญำ สวอป และหรือสญัญำฟอร์เวิร์ดท่ีอ้ำงอิงกบัอตัรำแลกเปล่ียน / รำคำตรำสำร / รำคำดอกเบีย้ หรือตำมท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ประกำศก ำหนด  ซึ่งอำจท ำให้กองทนุนีมี้ควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน เชน่ 
กองทนุรวมอำจเข้ำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Futures) แทนกำรลงทนุโดยตรงในหุ้นสำมญั ให้เหมำะสม
กบัสภำวกำรณ์ในแตล่ะขณะ หรือกองทนุรวมอำจเข้ำลงทนุในสญัญำขำยตรำสำรลว่งหน้ำ (Forward Contract) 
เพ่ือลดอำยุ Portfolio Duration  จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเส่ียงได้สูงกว่ำ      
0ผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้ลงทนุควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทนุ โดยค ำนงึถึงวตัถปุระสงค์กำรลงทนุ ฐำนะ
กำรเงินของผู้ลงทนุ และประสบกำรณ์กำรลงทนุของผู้ลงทนุเอง  
ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถน ำหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพไปจ ำหนำ่ย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั 
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช ำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีเคยได้รับ
ภำยในก ำหนดเวลำ และหำกกำรช ำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ผู้ ถือหน่วย
จะต้องช ำระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตำมประมวลรัษฎำกรด้วย ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะได้รับ และภำระภำษีท่ีอำจเกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรลงทุนจะเป็นไปตำมท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษำเง่ือนไขกำรลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพและคูมื่อกำรลงทนุเก่ียวกบักำรลงทนุ
ในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 
ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ ไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง
ได้ตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด ผู้ลงทนุอำจไมส่ำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

กำรลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทนุเปิดนีเ้หมำะสมกับวตัถุประสงค์กำร
ลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทนุอำจได้รับช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำร
เลีย้งชีพ ท ำธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่ำ”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้ำ ผู้ ให้บริกำรทำงกำรเงิน นำยหน้ำค้ำ
หลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่ำว) ท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย 
มิด สมอล ผันผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ เข้ำลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดกำรสงวนสิทธ์ิในกำรน ำส่งข้อมูลและ
รำยละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ (“กองทนุ”)ในกรณีท่ี     
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม) มำกกว่ำ 10% ของกองทุน หรือ
สัดส่วนอ่ืนใดท่ีก ำหนดตำมท่ีนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตำมค ำขอของนิติบุคคลท่ีดงักล่ำว เพ่ือให้ นิติบุคคล
ดงักลำ่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ และ
ปฏิบตัติำมเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้นทัง้หมด ให้ถือว่ำ ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำวรับทรำบและให้ควำมยินยอมแก่
บริษัทจดักำรไว้ล่วงหน้ำแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สำมำรถน ำเร่ืองดงักล่ำวมำใช้เป็นสิทธิเรียกร้องควำม
เสียหำยจำกเหตดุงักลำ่วจำกบริษัทจดักำรได้แตอ่ยำ่งใด 

ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไมป่กต ิผู้ลงทนุอำจได้รับช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุลำ่ช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

กองทุนนีมี้ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทุนในอนำคต อันเน่ืองมำจำกกำรแก้ไข
เพิ่มเตมิประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึง่กองทนุจะด ำเนินกำรปรับเปล่ียน
นโยบำยให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีพนัธะสญัญำ หรือข้อตกลงกบัรัฐต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของรัฐตำ่งประเทศ หรือมี
ควำมจ ำเป็นจะต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยของรัฐตำ่งประเทศ ไมว่ำ่ท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนำคต 
เชน่ ด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทรำบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดกำรท่ีจะปฏิบตัิกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆ  เพ่ือให้
เป็นไปตำมพนัธสญัญำ หรือข้อตกลง หรือกฎหมำยของรัฐตำ่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูตำ่งๆ ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนกำรขอค ำยินยอม ข้อมลู และ
เอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด ำเนินกำรอ่ืนใดเท่ำท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบตัิตำมพนัธสญัญำ 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมำยของรัฐตำ่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือ
ชีช้วนฉบบันี ้
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บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกำ หรือผู้ มีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำย
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิตบิคุคลดงักลำ่ว 3)หนว่ยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมูล หรือส่งค ำสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดักำร หรือ
ช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดักำรท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลำ่วตำมข้อ 1 – 4 

บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษำข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้ำใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถำมผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้ำใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทเีอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ                               
  TMB Thai Mid Small Minimum Variance Retirement Mutual Fund                                                                                   

(ช่ือยอ่: TMBTMSMVRMF) 
 
อายุโครงการ :  ไมก่ ำหนดอำยโุครงกำร   
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม   :          8 พฤศจิกำยน 2559 
วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :         21 พฤศจิกำยน 2559 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  
  กองทนุรวมผสม 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :    
กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property  รวมถึงหลกัทรัพย์อื่น   
ที่มีขนำดกลำงและขนำดเลก็ ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 
80 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

โดยกองทนุจะพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์ตำ่งๆข้ำงต้น ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบัน ำ้หนกัที่เป็นสว่นประกอบของ Model ที่พฒันำ
โดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกวำ่ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยกำรน ำหลกัทรัพย์
ในดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ำสตูรกำรค ำนวณเพื่อคดัเลือกหลกัทรัพย์  เพื่อให้ควำมผนัผวนของ
พอร์ตกำรลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต ่ำ (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total 
Return)  

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพฒันำ/เปลี่ยนแปลง Model ที่อำจพฒันำโดยบริษัทจดักำรหรือผู้พฒันำโปรแกรมรำยอื่น 
โดยยงัคงวตัถปุระสงค์กำรลงทนุเช่นเดิม และถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

สว่นท่ีเหลอืบริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือตรำสำรทีน่อกเหนือจำกที่กลำ่วข้ำงต้น และ/หรือ ตรำสำรทำงกำรเงิน และ/
หรือ ตรำสำรแห่งหนี  ้และ/หรือ เงินฝำก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเพิ่มเติมหรือให้ควำมเห็นชอบ 
 

ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 

ดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดชันีที่จดัท ำขึน้โดย FTSE Group (FTSE) 
ซึ่งได้คดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเกณฑ์
กำรระบขุนำดของบริษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็กนัน้ FTSE ได้ท ำกำรจดัอนัดบัหลกัทรัพย์จำกภมูิภำคเอเชียแปซิฟิก(ไมร่วม
ประเทศญ่ีปุ่ น) โดยเรียงตำมมลูคำ่รำคำตลำด (Market Capitalization) จำกมำกสดุไปน้อยสดุ ซึง่หลกัทรัพย์ที่อยูใ่นช่วงมำกกวำ่
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ร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index Universe จะถูกจัดอนัดบัเป็นหลกัทรัพย์ที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก ทัง้นี ้ดชันี FTSE 
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) จะเปิดเผยใน website ของบลจ.ทหำรไทย (www.tmbameastspring.com) 

 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงดชันีที่กองทนุใช้อ้ำงอิงในกำรสร้ำงผลตอบแทนไปใช้ดชันีอื่นใดแทน ในกรณีที่
ดชันีดงักล่ำวถูกยกเลิกหรือไม่มีกำรค ำนวณ โดยดชันีที่ใช้อ้ำงอิงจะต้องเป็นดชันีที่ใช้วดัผลตอบแทนกำรลงทนุหลกัทรัพย์ตำม
วตัถปุระสงค์ของกองทนุ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว   

 

รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) 

FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พฒันำโดย FTSE Group (FTSE) ที่จัดท ำ
ขึน้โดยกำรน ำหลกัทรัพย์ในดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ำสตูรกำรค ำนวณเพื่อคดัเลือกหลกัทรัพย์ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงควำมผนัผวนของพอร์ตกำรลงทนุโดยรวมให้มีค่ำควำมผนัผวนอยูใ่นระดบัต ่ำ (Minimum Variance) 
ซึ่งกำรค ำนวณจะสอดคล้องกบัหลกักำรของ FTSE Global Minimum Variance Index  ที่ใช้ผลตอบแทนรำยวนัย้อนกลบัไป 2 ปี
เพื่อค ำนวณ covariance matrix โดยจะเลือกลงทนุตำมเกณฑ์ของ FTSE ซึ่งรำยช่ือหลกัทรัพย์ที่ใช้ในกำรค ำนวณดชันีจะมีกำร
เปลีย่นแปลงทกุๆ 6 เดือน   

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์  

FTSE จะท ำกำรปรับรำยช่ือหลกัทรัพย์ที่ลงทุนทุก  6 เดือน โดยจะเร่ิมลงทุนในรำยช่ือหลกัทรัพย์ใหม่ในสปัดำห์ที่สี่ของเดือน
มีนำคม และในสปัดำห์ที่สี่ของเดือนกนัยำยน ทัง้นี ้กองทนุขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรปรับรอบรำยช่ือหลกัทรัพย์ใหม่   
ให้สอดคล้องกบั FTSE หำก FTSE เปลีย่นแปลงรอบกำรปรับรำยช่ือหลกัทรัพย์ 

กองทุนอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุน (efficient portfolio 
management) ซึง่รวมถึงกำรป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) เช่น กำรท ำสญัญำสวอป และหรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิงกบัรำคำ
ตรำสำร / รำคำดอกเบีย้ หรือตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ประกำศก ำหนด เช่น กองทนุรวมอำจเข้ำลงทนุในสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำ (Futures) แทนกำรลงทนุโดยตรงในหุ้นสำมญั ให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทนุรวมอำจเข้ำ
ลงทนุในสญัญำขำยตรำสำรลว่งหน้ำ (Forward Contract) เพื่อลดอำย ุPortfolio Duration และอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรที่
มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมี
สญัญำขำยคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

กองทนุอำจจะลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำ
กว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade)  และตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  (Unlisted 
Securities)  

ทัง้นี ้อำจมีบำงขณะที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ อนัเนื่องมำจำก
กำรเกิดสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจ ำเป็น เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองอย่ำงมีนยัส ำคญั  หรือเกิด
วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีนยัส ำคญัตอ่กำรลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำวะภยัพิบตัิจำกภยัธรรมชำติ ภำวะ
สงครำม รำคำตลำดของหลกัทรัพย์ลดลงอยำ่งรุนแรงในช่วงใกล้กบัวนัสิน้รอบปีบญัชีกองทนุ เป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถ
ปรับกำรลงทนุได้ทนัก่อนวนัสิน้ปีบญัชี เป็นต้น โดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทุนให้
เป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรแก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรผิดเง่ือนไขของ
โครงกำร 
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ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :   

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกำสรับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในรูปก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำก ก ำไรสว่นต่ำงของ
รำคำหลกัทรัพย์ ที่กองทนุเข้ำลงทนุ เช่น หำกทำ่นซือ้หนว่ยลงทนุในรำคำเสนอขำยที่ 10.00 บำทตอ่หนว่ย และตอ่มำรำคำ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บำทต่อหน่วย แสดงว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก ำไรเป็นจ ำนวน 0.40 บำทต่อหน่วย  
ดงันัน้เมื่อกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในหนงัสือชีช้วนผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกำสรับผลตอบแทน
จำกมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

• สทิธิประโยชน์ในกำรได้รับยกเว้นภำษี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถน ำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนไปลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในปีที่ลงทุน  โดยที่         
ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ในกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ(Benchmark) : 
-  ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ ดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 

 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจดักำรเห็นควรและ
เหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนด  โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบ
ลว่งหน้ำอยำ่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีกำรเปลีย่นตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในกำรเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำน
กำรลงประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและข้อก ำหนดสมำคมบริษัทจดักำร
ลงทนุและ/หรือ ประกำศ ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท ำหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักลำ่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำผำ่น
กำรประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ 

 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มกีารก าหนดประเภท

ของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีกำรแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ ำนวนเงินทนุโครงกำรนีเ้ทำ่กบั 1,000 ล้ำนบำท  
 

ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุโครงกำรได้ไมเ่กินร้อย
ละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรหรือไมเ่กิน 150 ล้ำนบำท 
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Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุน        

ลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A:     - เหมาะสมกับ :   
 - ผู้ ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำที่สำมำรถน ำเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพไปลดหย่อนจำกเงินได้สทุธิ           

เพื่อประหยดัภำษีได้ และ 
-   เงินลงทนุสว่นท่ีต้องกำรลงทนุหรือแสวงหำผลตอบแทนจำกกำรกระจำยกำรลงทนุไปยงัตรำสำรแหง่ทนุของบริษัทที่

มีขนำดกลำงและขนำดเลก็ตำมนิยำมของ FTSE โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ควำมผนัผวนของพอร์ตกำรลงทนุโดยรวม
อยู่ในระดบัต ่ำเมื่อเทียบกบัดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนที่กองทนุ
จะได้รับจำกเงินปันผลหรือก ำไรสว่นเกินทนุจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนดงักลำ่ว และหรือตรำสำรทำงกำรเงิน 
ตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝำก รวมถึงทรัพย์สินอื่น ทัง้นี ้กำรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวน
ต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อให้กำรลงทนุโดยรวมของพอร์ตกำรลงทนุมีค่ำควำมผนัผวนต ่ำ อย่ำงไรก็
ตำมกองทนุยงัคงมีควำมผนัผวนอยู่ซึ่งบำงช่วงเวลำกำรลงทนุในหุ้นรำยตวั หรือกำรลงทนุในหุ้นขนำดใหญ่ (Large 
Cap) หรือกำรลงทุนในหุ้นขนำดกลำงและขนำดเล็ก (Mid / Small) อำจมีควำมผันผวนที่มำกน้อยแตกต่ำงกันได้       
ผู้ลงทนุควรมีควำมเข้ำใจ และสำมำรถยอมรับควำมเสีย่งของกำรลงทนุได้ 

- ควรลงทุนในระยะเวลา :  

เนื่องจำกกองทนุเป็นกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ ดงันัน้ ระยะเวลำที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้                  
จึงต้องไมน้่อยกวำ่เง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด เพื่อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษี 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   - เนื่องจำกกองทนุจะน ำเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

และหรือตรำสำรแหง่หนี ้ดงันัน้ ผู้ลงทนุอำจได้รับผลกระทบอยำ่งมนียัส ำคญั อนัเกิดจำกปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
(1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหุ้นทีก่องทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
(2) กำรเปลีย่นแปลงของผลประกอบกำรของบริษัทผู้ออกหุ้น ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะอตุสำหกรรม ปัจจยัทำงกำรเมือง หรือ

ปริมำณกำรซือ้ ขำยหุ้น 
(3) กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 
ซึง่จะมีผลกระทบตอ่กำรเปลีย่นแปลงของดชันีอ้ำงอิง โดยผู้ลงทนุสำมำรถรับควำมผนัผวนของกำรเคลือ่นไหวของมลูคำ่
หนว่ยลงทนุได้ 

Q:  กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็น
กองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมำณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสำมำรถซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้ง

ชีพ ได้ทกุวนัท ำกำร ด้วยวิธี 
ก. ท ำรำยกำรท่ีบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ำรำยกำรผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

 ค.  กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) : ปิดช่องทำงกำรท ำรำยกำร 
(มีผลส ำหรับรำยกำรท่ีมีผลระหวำ่ง วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 ถงึวนัท่ี 31 มกรำคม 2561) 

 ง.  กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร  
              จ.    วิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรจดัให้มีขึน้ในอนำคตจดักำร และ/หรือตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหำรโดย บลจ.ทหำรไทย สำมำรถกรอกใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน ำเอกสำรประกอบมำ
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนสำขำของ บลจ .ทหำรไทย (ถ้ำมี)  หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืน   

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ ำตวัประชำชน  
3.   ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำร   
      เคลือ่นไหวของบญัชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั 
1. แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2. ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์  
3. ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล  และ

เง่ือนไขกำรลงนำม 
 5.   ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจ 
       ลงนำมแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ ำนำจ 
 7.   ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรือ รำยงำนกำรเคลือ่นไหวของ   
       บญัชีธนำคำรท่ีต้องกำรใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

 

หมำยเหต ุ  1.    เอกสำรประกอบกำรแสดงตวัตนของลกูค้ำ ลกูค้ำต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องทกุฉบบั 
                  2.   เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุ อำจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตำมที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ 
                        กำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด 
 
 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรยกเลกิรำยกำรซือ้ รำยกำรขำย รำยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หำกรำยกำรดงักลำ่วได้
ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ รวมถึงบริกำรใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั เว้นแต่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วข้ ำงต้น
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เป็นกำรเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน   
 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บำท 
มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บำท ขึน้ไป* 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ                                                                              มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ**      

                               ณ   สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกสว่นตำ่งของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) 

หมำยเหต ุ  *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผำ่นบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแหง่ที่ระบบ 
      คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
  **  มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ หมำยถงึ มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
ทัง้นีมู้ลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี)และมูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้ต่อไป(มีผลส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) 
 
 
          วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

1) ส ำหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร  

ผู้สัง่ซือ้สำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำ (ถ้ำมี) ของ บลจ.ทหำรไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำง ๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ ที่
ต้องกำรให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวน พร้อมหลกัฐำน 

2) ส ำหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรแล้ว  

ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรแล้ว สำมำรถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด 
สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุของกองทนุดงักลำ่วหรือส ำเนำหลกัฐำนใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุมำแสดงเป็นหลกัฐำน  หรือ เปิดผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือระบบอื่นใด ที่สำมำรถให้บริกำรได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่
ต ่ำกวำ่ 1 บำท (หนึง่บำทถ้วน) 
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการ 
1. บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ช ำระด้วยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30 น. 

ช ำระด้วยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น.  
หรือตำมเวลำที่บริษัทจดักำร  

หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ก ำหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 

3. ค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
6. เจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร        
(เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทำ่นัน้)   

ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 

        หมำยเหต ุ  *  ตำมเง่ือนไขของแตล่ะธนำคำรท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท ำกำร ตำมเวลำที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุนก ำหนด  โดยกรอก
รำยละเอียดในใบค ำสัง่ซือ้ และระบจุ ำนวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 

 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สำมำรถช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดรำฟต์ ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดยีวกบับริษัทจดักำร
หรือส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่รับค ำสัง่ซือ้เทำ่นัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอยีดในใบค ำสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขดีคร่อมเฉพำะ ระบจุ ำนวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้ำนหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
กรุณำสัง่จ่ำย  "กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพือ่กำรเลีย้งชีพ”  

 

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
กรุณำสัง่จ่ำย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหำรไทย โดย (ชื่อผูส้นบัสนนุ)” และ/หรือ สัง่จ่ำยตำมที่ผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก ำหนด  

 

     ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมในใบค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่ำนส ำหรับใช้
บริกำรดังกล่ำวแล้ว สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรที่ www.tmbameastspring.com           
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนำมในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝำกที่ บมจ . ธนำคำรทหำรไทยธนชำต หรือ บมจ. 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือ บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ 
หรือ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย หรือ บมจ. ธนำคำรยูโอบี หรือธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดักำรให้สำมำรถหกั
บญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
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      ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กนั สำมำรถกรอกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร(www.tmbam.com)  หรือกรอก “ใบค ำขอใช้บริกำรกำรวำงแผนกำร
ลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท ำกำรเปิดบญัชีไว้เท่ำนัน้ หรือติดต่อสอบถำมได้ที่บริษัทจัดกำร  ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ำนจะท ำ
รำยกำรสัง่ซือ้ดงักล่ำว ท่ำนจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกธนำคำรเจ้ำของบญัชีที่ท่ำนประสงค์จะให้ตดัเงินค่ำซือ้
หนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 1725 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนี ้ เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดำ 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรนีไ้ด้ทุกวนัท ำกำรของบริษัทจัดกำร จนถึงเวลำ 15.30 น  ** โดย
เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้  และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมเง่ือนไขของแต่ละธนำคำรที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีตำรำงก ำหนดเวลำนีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีขอใช้บริกำรนีท้รำบและผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนำมในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่น
ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝำกที่ บมจ . ธนำคำรทหำรไทยธนชำต หรือ บมจ. 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือ บมจ. ธนำคำรกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ หรือ 
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย หรือ บมจ. ธนำคำรยโูอบี หรือธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดักำรให้สำมำรถหกับญัชีเงิน
ฝำกของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ 
ในกำรซือ้ครัง้แรกและสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมำปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท ำกำร ที่ บลจ.ทหำรไทย  
 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม 
 

หมำยเหต ุ* สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผำ่นบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแหง่ที่ระบบอมพวิเตอร์ 
เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เนต็                                                                                                                              
** รำยกำรซือ้ที่ท ำรำยกำรหลงัเวลำท ำกำร ระบบจะเก็บค ำสัง่ไว้เพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นีเ้วลำท ำกำร
อำจ แตกตำ่งไปตำมเง่ือนไขของแตล่ะธนำคำรและบริกำรท่ีเลอืกใช้   

 

การขายคนืหน่วยลงทุน : กรณีแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ อำจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องช ำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ต้อง 
ศกึษำและปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรอยำ่งละเอียด  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุได้เมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยติดตอ่ได้
ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะไม่รับซือ้คืนหน่วย

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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ลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้ำหน้ำที่ลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร(call center) หรือเป็นไป
ตำมที่ดลุยพินิจของบริษัทจดักำรเทำ่นัน้ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรบริษัท
จดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 

มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนแตล่ะครัง้                                                        1 บำท ขึน้ไป* 
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                            มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ** ณ สิน้วนัท ำ

กำรซือ้ขำยหกัสว่นตำ่งของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) 

 
           ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    

ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำด้วยทกุครัง้ที่ท ำกำรสัง่ขำยคืน กรุณำกรอกใบค ำสัง่ขำย
โดยระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ต้องกำรจะได้รับ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีต้องกำรขำยให้ชดัเจน 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนักำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนักำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม          
              
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ต้องกำรจะได้รับจำกกำรขำยคืนหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรขำยคืนมำกกวำ่
มลูคำ่หนว่ยลงทนุหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมำยเหต ุ* สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผำ่นบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแหง่ที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
             **  กรณีที่สัง่ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสัง่ขำยเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรตำมค ำสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตำมที่แจ้งไว้
กบับริษัทจดักำร  ซึง่สำมำรถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหำรไทย จะโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีหรือตำมที่แจ้งไว้ 
ภำยใน 5  วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีค ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้  (ปัจจุบนั บลจ.ทหำรไทย สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุไดภ้ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีค่ ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้) 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.ทหำรไทย จะน ำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบญัชีเงินฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบุในใบค ำขอเปิด
บญัชี) ในเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะน ำเช็คเข้ำบญัชีหรือตำมที่แจ้งไว้ให้ท่ำนภำยใน  5 วนัท ำ
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กำรนับแต่วันที่ค ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในช่วงเวลำรับเช็คตำมประกำศของธนำคำร  (ปัจจุบัน บลจ.          
ทหำรไทย สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุไดภ้ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีค่ ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้) 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหำรไทย จะออกเช็คในนำมผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตำมที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน  5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีค ำสัง่ขำยสำมำรถด ำเนินกำรได้  

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถรับเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุจำกกำรโอนเงินด้วยวิธีบำทเน็ตโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้
ในใบค ำสัง่ขำยให้ชดัเจนหรือติดต่อสว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ บลจ.ทหำรไทย โทรศพัท์ 1725  หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน 

 

ทัง้นี  ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนวันในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และสำขำ หรือช่องทำงอื่น 

 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่ (กองทนุต้นทำง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
อีกกองหนึง่ (กองทนุปลำยทำง) ในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ำกำรเปิดบญัชีกองทนุปลำยทำงก่อน 
 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่ำจะเป็นกองทนุซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำร
ของบริษัทจดักำรหรือไม่ก็ตำม บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะน ำสง่เช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีกำรอื่นใดในกำรช ำระค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค ำสัง่โอนออกจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว และบริษัทจัดกำร          
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทนุเพื่อน ำสง่ให้บริษัทจดักำรของกองทนุปลำยทำงภำยใน  
5 วันท ำกำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (หรือตำมระยะเวลำที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด) ซึง่กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิ ดงันี  ้

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ กบักองทนุรวมประเภท
อื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ เพื่อป้องกันกำรปฏิบัติผิดเง่ือนไขในกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ                   
ที่อำจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพภำยใต้          
กำรจดักำรของบริษัทจดักำร และภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรอื่น หำกกำรสบัเปลี่ยนนัน้ ท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้
รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำงภำยในวนัท ำกำรสดุท้ำยของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงรำยงำนในหนงัสือรับรอง
กำรซือ้หน่วยลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร 

 
3. ในกรณีที่มเีหตใุห้ต้องเลกิกองทนุรวมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัให้มีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของ
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กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพท่ีทำ่นมีอยูไ่ปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่นภำยใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร                         
ตำมรำยละเอยีดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กำรซือ้หนว่ยลงทนุ” 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุดงันี ้
 
1.  ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.  ค ำสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) : ปิดช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำ (มีผล

ส ำหรับรำยกำรท่ีมีผลระหวำ่ง วนัที่  27  พฤศจิกำยน 2560 ถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2561) 
4. เจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทำ่นัน้) 
 

มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ    1 บำท ขึน้ไป* 
รำคำในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำ                                                     มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ**  

   ณ  สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกสว่นตำ่งของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
รำคำในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                             มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย หกัสว่นตำ่งของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) 
                                                                                                                             (โปรดดตูำรำงกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
 
หมำยเหต ุ  *   สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้

และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำ
หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 
 

            สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร ตำมเวลำที่ก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงิน* หรือ จ ำนวนหนว่ยที่ต้องกำรสบัเปลีย่นจำกกองทนุต้น
ทำง และช่ือกองทนุปลำยทำงให้ชดัเจน  
 
 

         สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนำมในใบค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผำ่นส ำหรับใช้
บริกำรดงักลำ่วแล้ว สำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
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    สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่ำๆ กนั  โดยก ำหนดค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่ำนอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ใน
อนำคต หรือติดตอ่สอบถำมที่บริษัทจดักำร 
 

  สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนี ้เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดำ 
และไม่เป็น บญัชีร่วม  จึงจะท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรนีไ้ด้  จนถึงเวลำ 15.30 น.**  โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 
 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม             
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหำรไทย” ภำยใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเทำ่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหำรไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลำยทำงก่อนท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ำกำรเปิดบัญชีกองทุนปลำยทำงด้วยตนเองทำงอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจำกกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  “ทหำรไทย”  (ต้นทำง) ไปกองทนุรวม 
“ทหำรไทย” (ปลำยทำง) เพื่อป้องกันกำรปฏิบัติผิดเง่ือนไขในกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้น              
ระยะยำวที่อำจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 
หมำยเหต ุ *   สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ  

คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต 
             **  กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ 

ธนบดี RMF T T+3 
ธนไพศำล RMF, ธนไพบลูย์ RMF,  
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF T T+2 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF T T+1 

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, โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

T T*+1* 

Global Property RMF T T* 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั, 
SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, 

ธนบดี RMF,ธนไพศำล RMF,ธนไพบลูย์ RMF 
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ T T 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ RMF ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ T T+2 

Global Bond Fund RMF, 
Global Income RMF, 

US500 RMF, 
โกลด์สงิคโปร์ RMF 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ T* T*+1 

Global Quality Growth RMF, 
Emerging Active Equity RMF, 

ยโูรเปีย้น โกรท RMF,  
Asia Active Equity RMF, 

Japan Equity RMF, 
China Opportunity RMF 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ T* T*+2 

Global Property RMF ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพื่อกำรเลีย้งชีพ T* T*+3 

หมำยเหต ุ :        * ใช้รำคำรับซือ้คืน (Bid Price) ตำมวนัท่ีระบใุนตำรำงข้ำงต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใช้รำคำขำย (Offer Price) ตำมวนัท่ีระบใุนตำรำงข้ำงต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแต่ละกองทนุ 
  T           =   วนัท ำรำยกำร (ภำยในเวลำทีก่ ำหนด)        T*         =   วนัท ำกำรซือ้ขำย (ภำยในเวลำที่ก ำหนด)       

T +1    =   วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำรำยกำร                   T*+1    =   วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
                         T +2    =   สองวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำรำยกำร             T*+2    =   สองวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
  T +3    =   สำมวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำรำยกำร             T*+3    =   สำมวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
     T*+1*  =   วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยำว หำกกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ท ำให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำงภำยในวนัท ำกำรสดุท้ำยของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์
ในกำรแสดงรำยงำนในหนงัสือรับรองกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุว้ข้ำงต้น ส ำหรับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตำรำงกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้ำงต้น โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว  โดยติดประกำศดงักลำ่วไว้ที่ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน หรือประกำศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

         
Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ   

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำ 
   ของนิติบคุคลดงักลำ่ว   

  3)  หนว่ยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ   

  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค ำสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรือช ำระ/ รับช ำระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดกำรที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลำ่วตำมข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 

 
- บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ อำจมีผลกระทบ
ตอ่กำรบริหำรกองทนุอย่ำงมีประสทิธิภำพเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดักำรอำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ กำรรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบตอ่กำรบริหำรกองทนุอยำ่งมีประสทิธิภำพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
- บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยำว(LTF) หำกกำรสบัเปลี่ยนนัน้ท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงภำยในวนัท ำกำร
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สดุท้ำยของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงรำยงำนในหนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์  

 
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยำว                         

“ทหำรไทย”  (ต้นทำง) ไปกองทนุรวม “ทหำรไทย” (ปลำยทำง) เพื่อป้องกนักำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในกำรลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่อำจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:  เคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 

 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดักำรจะจดัให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเสีย่ง
ด้ำนสภำพคลอ่งของกองทนุในปัจจุบนั อนัได้แก่  กำรปรับมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทนุในกำร
ซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , กำร
ด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรในกรอบวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หำกบริษัทจดักำรจะเพิ่มเติมกำรใช้เคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งของ
กองทนุอนัได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคลอ่ง (liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุ
ในกำรซือ้ขำยทรัพย์สนิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลำที่ต้องแจ้งลว่งหน้ำกอ่นกำรขำยคนื
หน่วยลงทนุ (notice period) นัน้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยให้ทรำบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือ
ทำงเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร หรือ ผำ่นทำงช่องทำงอื่นท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจำรณำเลือกใช้เคร่ืองมืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงตำมควำมจ ำเป็นและ
หรือตำมกำรประเมินว่ำสมควรภำยใต้เง่ือนไขข้อจ ำกดัและสถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดักำรจะระบุ
วิธีกำรรวมถึงรำยละเอียดกำรใช้เคร่ืองมือเหล่ำนี ้และหรือกรณีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน
ช่องทำงตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยกำรใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้
แตกตำ่งกนัในแตล่ะวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมำยถึง กำรปรับมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในกำรค ำนวณรำคำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อำจเกิดขึน้
จำกปัจจยตัำ่ง ๆ เช่น กำรซือ้ขำยทรัพย์สนิ หรือภำวะที่ตลำดของทรัพย์สนิมีควำมผนัผวนหรือสภำพคลอ่งผิดปกติ หรือ  
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เหตกุำรณ์อื่นที่สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสำมำรถ  พิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทุนและ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยทรัพย์สนิของกองทนุรวมทกุวนัท ำกำร โดยไมต้่องมีกำรพิจำรณำก ำหนดระดบั (threshold) ของ
มลูคำ่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นกำรปรับมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรกำรค ำนวณทท่ีสะท้อนต้นทนุและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพำะวนัท ำกำรที่กองทุนรวมมีมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก ำหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ และบริษัทจดักำร
จะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุพินิจของบริษัท
จดักำร โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั   

• swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดย
พิจำรณำจำกปัจจยัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัสว่นกำรลงทนุ และ/หรือ ต้นทนุและ
ค่ำใช้จ่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกกองทนุรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทนุและ/หรือ
คำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำมี) และ/หรือ 
ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือ
กำรประเมินจำกปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดย
พิจำรณำจำกปัจจยัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภำพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภำพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือ
กำรประเมินจำกปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 
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• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดักำร จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ำมำรถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสีย่งสภำพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ำมี)มำใช้ในกำรพิจำรณำและ
หรือตดัสนิใจเร่ืองตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้  

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรำ  swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตำมดุลยพินิจของ
บริษัทจดักำร แตไ่มเ่กินอตัรำสงูสดุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท ำกำรท่ีมีกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วไป
ใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสนิใจเร่ืองตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมอื swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมเ่ปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏวำ่เช็คคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดหรือบำงสว่นของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุท่ีช ำระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำร 
ที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่
สดัสว่นของมลูคำ่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีคำ่เกิน
กว่ำ swing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนค ำนวณจำก
มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคำ่กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูคำ่
กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคำ่กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช้ swing pricing บริษัทจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลำยทำง  

       รำยละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลำยทำงใช้ swing pricing บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุปลำยทำง ตำมข้อมลูที่
ได้รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้หลกักำร best effort ซึ่งเป็นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และค ำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั  โดยด ำเนินกำรตำมภำยใต้หวัข้อกองทุนรวมทัว่ไป และ
เป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด 
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  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมำยถึง กำรก ำหนดระดบักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่ำที่ Redemption Gate ที่ก ำหนด  เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่ำ
สถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดย  สำมำรถก ำหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถำนกำรณ์ไม่ปกติดังกล่ำวและกำรใช้ 
Redemption Gate จะต้องไมเ่กินกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ   15   ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ตำม
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในแต่ละ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำร
ค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดกำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลำ่ว 

Redemption Gate จะใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัสว่นของมลูคำ่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั

มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุมคีำ่เทำ่กบัหรือมำกกวำ่ Gate threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่ มลูคำ่

ซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณจำกมลูคำ่กำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่ำกำรสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยน

หนว่ยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม  Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค ำสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไมต่ ่ำกวำ่ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไมม่ำกกวำ่ระดบัเพดำนท่ีระบไุว้ใน
โครงกำร  

• ค ำสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอื บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้

คืนหนว่ยลงทนุถดัไป รวมกบัค ำสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ำมสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่

มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจัดกำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภำพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดักำรขอ
สงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 

• บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้ำ  

• ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดกำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำม
เสีย่งสภำพคลอ่งอื่นได้  
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ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรำ Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตำม
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร แต่ไมต่ ่ำกวำ่ Redemption Gate ขัน้ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร และไมเ่กิน Gate period สงูสดุ 
ที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่
ประกำศใช้ 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหวำ่งกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำร
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัท
จดักำรอำจพิจำรณำยกเลกิค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้ำงอยูใ่นรำยกำร และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิ
ค ำสัง่โดยไมช่กัช้ำ  

• บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะน ำข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด(ถ้ำม)ี มำใช้ในกำรพิจำรณำและหรือตดัสนิใจ
เร่ืองตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจำรณำเลอืกใช้ Redemption Gate ที่แตกตำ่งกนัในแตล่ะวนัท ำกำรท่ีมีกำร
ใช้เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำ
สถำนกำรณ์อำจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดักำรอำจก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถำนกำรณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ได้ 
โดยพิจำรณำจำกปัจจยัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำยทรัพย์สนิ  
2.    สภำพคลอ่งของตลำดทรัพย์สนิลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินวำ่

สภำพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจำกมีกำรไถ่ถอนมำกกวำ่ Redemption Gate ที่ก ำหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคมุและคำดกำรณ์ของบริษัทจดักำร 

 ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวข้องเทำ่ที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลำยทำงมกีำรใช้ redemption gate บริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุปลำยทำง 
 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทุนปลำยทำง ตำม
ข้อมลูที่ได้รับจำก กองทนุปลำยทำง โดยใช้หลกักำร best effort ซึง่ผู้ ถือหนว่ยอำจจะได้รับช ำระเงินจำกค ำสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตำมสัดส่วน (pro-rata basis) ของค ำสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตำมดลุพินิจของบริษัทจดักำร และค ำนงึถึงประโยชน์ของ
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กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ โดยด ำเนินกำรตำมภำยใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตำมที่
ประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะปฏิบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รำยยอ่ย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื อ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักลำ่วจำก
ส ำนกังำน โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำจ ำเป็นต้องระงบักำรซือ้
ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี  ้ 
1. ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยำ่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยำ่งเป็นธรรม และเหมำะสม  
3. มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมปฏิบตัิตำม ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั  
 
ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถำบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

 
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอน 

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล  
 

(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไมไ่ด้ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
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รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื อ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 

(3) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำ
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดักำรอำจเลือ่นได้
ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผอ่นผนัดงักลำ่วไมร่วมกรณีตำม (1) และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มี
ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั 

 
(2) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล

และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจ
มอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้  

 
(3) ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้ หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำย หนว่ยลงทนุ

วนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะต้องช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัค้ำงอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช ำระเงินคำ่ขำย
คืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1. บริษัทจดักำรอำจไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนืหรือค ำสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรำกฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  
 

(2) เมื่อบริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่มเีหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้
อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ที่ได้รับมำแล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัท ำ
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กำร เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 

(3) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศวนัหยุดท ำกำรของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรหยดุรับค ำสัง่ในกรณีดงักลำ่วไม่น้อยกวำ่ห้ำวันท ำกำร
ก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้  โดยกำรปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และ 
ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ (ถ้ำมี) 

 
(4) ในกรณีที่กองทนุรวมมีกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน และกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ และก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลำ่วอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กองทนุรวมได้

ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกวำ่ร้อยละสิบของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม  หรือ 

(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรือโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ 

 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดักำรจะ
รำยงำนกำรกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ
ค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนเปิดนัน้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำม 
(1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วันท ำกำร บริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดักำรอำจหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุก็ได้  
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2.  บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้วหรือหยดุรับค ำ
สัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำย
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบเก่ียวกบั
กำรหยดุกำรขำย  หรือหยดุรับซือ้หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน  บริษัทจดักำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้  หรือค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชั่วครำว ตำมระยะเวลำที่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ 
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำ
สัง่ซือ้  หรือค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ ไมส่ำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทำ่นสำมำรถติดตำมหรือสอบถำมมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วย

วิธีดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดักำร ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดตอ่สอบถำมที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ บลจ.ทหำรไทย  โทร.1725 
ง. สอบถำมได้ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีท ำรำยกำรสัง่ซือ้หรือขำยกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสำร ดงันี  ้   

ก. สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เว้นแต่เป็นกำรซือ้ครัง้แรกผ่ำนช่องทำงบำงช่องทำง เช่น อินเตอร์เน็ต 
หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

ข.    ใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งควำมประสงค์ตำม
วิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด  

ค. หนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภำยในสิน้เดือนกุมภำพนัธ์ของปีถดัจำกปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำธุรกรรม
กำรซือ้ หรือ ขำย หรือ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนน ำหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐำน
ในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด    
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Q:  เงนิที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ

กรมสรรพากร หรือไม่ 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ               

ตอ่กรมสรรพำกร เนื่องจำกเงินได้ในกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ ถือเป็นเงินได้พงึประเมินตำม
ประมวลรัษฎำกรตำมมำตรำ 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90)             
ตอ่กรมสรรพำกร เพื่อแสดงรำยได้จำกก ำไรสว่นเกินทนุท่ีได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้
ยื่นแบบ (ภำยในเดือนมีนำคมของปีถดัจำกปีที่ได้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ) ไม่ว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขำยคืนหน่วยลงทนุโดย
ได้รับสทิธิตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรลงทนุท่ีกรมสรรพำกรก ำหนดไว้หรือไมก็่ตำม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุน และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืน              

หน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรลงทนุท่ีกรมสรรพำกรก ำหนดไว้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุน       
ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย

คืนหน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรลงทนุที่กรมสรรพำกรก ำหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี       
ที่เคยได้รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  

 

Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจำกดัสทิธิในเร่ือง 
        1.  กำรถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ย 
  ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่กำรถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

 2.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไมน่บั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 

หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรำยเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดักำรจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

 

3.    ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกวำ่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวำ่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินท่ีไมใ่ช่
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สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งั
ปรำกฎด้วยว่ำในปัจจุบันมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกัน
และบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มี
สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญั
ในสองกรณี คือ 
 

(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สนิ
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำก
และเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อก ำหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

 

(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบั
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำให้กองทนุ
รวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผำ่นทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนั
ภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้
 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ี
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อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหนว่ย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดกำร ให้กับ
หนว่ยงำนของรัฐทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำม
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสอืแสดงกำรเสยีสทิธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่
ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของ
กฎหมำยดงักลำ่ว 

 

(3)  ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือ    
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนี ้
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัท
จดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี  

(1)   ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

  
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำ
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแล้วข้ำงต้น ซึง่
ในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ
(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด)เทำ่นัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้
ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 
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Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใช้สทิธิออกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสำมำรถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.ทหำรไทย จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรือ 

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

•   ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำยบริกำรธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บรูณะ เเขวงรำษฎร์บรูณะ เขตรำษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

              โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสำร 02-470-1995-6 

 

กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร :  
 บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฏิบตัิไมเ่ป็นไป

ตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม ทหำรไทย จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 ตลุำคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บำท (หนึง่ร้อยล้ำนบำทถ้วน) โดยมีธนำคำรทหำรไทยธนชำต เป็นแกนน ำของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัท
จัดกำรกองทุนที่เสนอทำงเลือกในกำรลงทุนให้กับประชำชนทั่วไปโดยยึดแนวทำงกำรท ำงำนที่สร้ำงสรรค์มีควำม
โปร่งใสและมีอิสระในกำรด ำเนินงำน 

 

และเมื่อ วันที่ 24 เมษำยน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ทหำรไทย จ ำกัด ได้ท ำกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั 

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  

944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 

 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
MR. WAI KWONG SECK กรรมกำร 
นำย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมกำร 
นำย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมกำร 
นำย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมกำร 
นำย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมกำรผู้จดักำร 
คณุธิดำ  โชติยำนนท์  รองกรรมกำรผู้จดักำร - ฝ่ำยสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ำยทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร – ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยำงค์ รองกรรมกำรผู้จดักำร – ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมกำรผู้จดักำร – ฝ่ำยพฒันำและวำงแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 มีจ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทำ่กบั 
219,979 ล้ำนบำท 
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยำงค์ รองกรรมกำรผู้จดักำร / ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดักำรกองทนุอำวโุส 
 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A:  รำยช่ือผู้จดักำรกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (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 

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



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ 32 

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 
นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
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) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

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

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

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และทกุสำขำทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหำรไทย แตง่ตัง้ หรือทำง Website ของบริษัทจดักำร  
ที่ www.tmbameastspring.com 

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสำร 0-2838-1703 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 

Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A:    นำย เทอดทอง เทพมงักร หรือนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้  
        บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310   
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  หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำร 
 จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสำมำรถทรำบข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม ทหำรไทย จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-
1703   หรือสว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com  

• ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และทกุสำขำทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหำรไทย แตง่ตัง้  
หรือทำง Website ของบริษัทจดักำร ที่ www.tmbameastspring.com 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

• การลงทุนในกองทุนนีก้ับกองทุนอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันมคีวามเสี่ยงที่แตกต่างกนัอย่างไร 

 
 
 

                                                                                                                    

 

 
หมำยเหต ุ: กำรเปลีย่นแปลงระดบัควำมเสีย่งของกองทนุเป็นระดบั 6 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ มี 4 ประเภท ดังนี ้
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมำยถึง ควำมผนัผวนทำงด้ำนรำคำหรือผลตอบแทนที่อำจเกิดขึน้กับ
หลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่กองทุนลงทุนอยู่ อันเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดโดยรวม สภำวะ
เศรษฐกิจ ปัจจยัทำงกำรเมือง กำรคำดกำรณ์ของนกัลงทนุ ฯลฯ  จำกกำรท่ีเป็นกองทนุทีเ่น้นลงทนุในหุ้นของบริษัท
ขนำดกลำงและขนำดเลก็ ในสดัสว่นหรือน ำ้หนกัที่ใกล้เคียงกบั Model ที่พฒันำโดย FTSE Group ที่เรียกวำ่ FTSE 
Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) ท ำให้กองทนุไมส่ำมำรถลดควำมเสีย่งของตลำด
ได้ เนื่องจำกกองทนุมนีโยบำยที่จะให้น ำ้หนกักำรลงทนุไว้ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลำ ดงันัน้เมื่อ
รำคำหุ้นในตลำดที่กองทนุถืออยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลง มลูค่ำหน่วยลงทนุก็จะลดลงตำม ซึ่งในช่วงตลำดขำลง 
กองทนุอำจให้ผลตอบแทนต ่ำกวำ่กองทนุหุ้นอื่นๆ ที่สำมำรถลดน ำ้หนกักำรลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ 

2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมำยถึงควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจ หรือกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจยัภำยในของบริษัท ท ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทประสบภำวะขำดทนุ ซึ่ง
จะสง่ผลท ำให้มลูค่ำของหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต ่ำลง  แต่จำกกำรที่สมำชิกในดชันีอ้ำงอิงมีกำรกระจำยกำร
ลงทนุไปในหลำยหลกัทรัพย์ ท่ีอยูใ่นหลำยอตุสำหกรรมท ำให้สำมำรถกระจำยควำมเสีย่งทำงธุรกิจลงได้ 

3.    ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
       คือควำมเสี่ยงที่กองทุนไม่สำมำรถซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในระยะเวลำ หรือรำคำที่ต้องกำร / เหมำะสม เนื่องจำก

หลกัทรัพย์ที่กองทนุเข้ำลงทนุ / ถือครองอยู่นัน้ขำดสภำพคลอ่ง หรือเป็นไปตำมสภำวะตลำด  ทัง้นีหุ้้นของบริษัท

ต ำ่ ควำมเส่ียง ผลตอบแทน /  สูง ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง  (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

(ระดับ 3) เป็นต้นไป (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยหลกักำรทัว่ไปหุ้นเหลำ่นีจ้ะมีสภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำยต ่ำกว่ำหุ้นของบริษัทขนำด
ใหญ่ (Large Cap) และอำจมีปริมำณกำรซือ้ขำยน้อยในบำงช่วงเวลำ  ท ำให้กองทนุมีข้อจ ำกดัไม่สำมำรถซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ในระยะเวลำ หรือรำคำที่ต้องกำร / เหมำะสม 

4. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  
กองทุนอำจมีกำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้ขำยล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรบริหำรกองทนุ (efficient portfolio management) 
1) ในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) กองทนุอำจจะมีควำมเสี่ยงจำก

กำรที่คู่สญัญำไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักลำ่ว ท ำให้กำรลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) อตัรำดอกเบีย้ 
(Interest Rate Risk) หรืออตัรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดควำม
เสีย่งของคูส่ญัญำ กองทนุจะเข้ำท ำธุรกรรมดงักลำ่วกบัสถำบนักำรเงินท่ีได้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยู่
ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) จำกสถำบนัจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ได้รับกำรยอมรับ
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 

 นอกจำกควำมเสีย่งดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว กำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้ขำยลว่งหน้ำอำจมีต้นทนุอยูบ้่ำง โดยจะท ำ
ให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง  

 

 อนึ่ง กำรท ำธุรกรรมซือ้ขำยล่วงหน้ำ แม้จะช่วยลดควำมไม่แน่นอน (ควำมเสี่ยง) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
รำคำ อตัรำดอกเบีย้ และอตัรำแลกเปลีย่น  แตถ้่ำหำกกำรเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคำ่ของตรำสำร
ที่กองทุนถืออยู่  กองทุนก็หมดโอกำสได้ประโยชน์ดังกล่ำวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนกำรเสียโอกำส 
(Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
2)   ในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้ขำยล่วงหน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุน  (efficient portfolio 

management) บริษัทฯ จดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือตำมที่
ได้รับอนญุำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องเป็น
สินค้ำซึ่งมีสินค้ำเป็นตรำสำรแห่งหนี ้หรือมีตรำสำรแห่งหนีเ้ป็นองค์ประกอบในกำรค ำนวณตวัแปร หรือมีตวั
แปรเป็นอตัรำดอกเบีย้ อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรือเหตกุำรณ์ที่มีผลตอ่กำรช ำระหนีข้องตรำสำรแห่งหนี ้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำในกรณี
ดังกล่ำวได้เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) เท่ำนัน้ และกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำในสัญญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 

 (1)  สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำต้องไมท่ ำให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบำยกำรลงทนุของ
กองทุนนัน้เบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หรือเป็นกำร
เคลือ่นย้ำยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงกำรเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit derivative) 

 (2)  กำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำต้องกระท ำในศนูย์ซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำหรือใน
กรณีที่กระท ำนอกศนูย์ซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ต้องเป็นธนำคำรท่ีมีกฎหมำย
เฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ ตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือผู้ ค้ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
หรือนิติบคุคลอื่นท่ีส ำนกังำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเพิ่มเติม 
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นอกจำกนีก้ำรท ำธุรกรรมซือ้ขำยลว่งหน้ำ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำของคู่สญัญำ (Counter 
Party Risk) ซึ่งกองทุนจะลดควำมเสี่ยงดงักล่ำวโดยจะเลือกท ำสญัญำกับสถำบนักำรเงินที่ได้รับกำรจัดอันดับ
ควำมนำ่เช่ือถือในระดบั Investment Grade เทำ่นัน้ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด                                                                                

ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตรำสำรภำครัฐไทย / ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
2. ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ ำ่กวำ่ 2 

อนัดบัแรก 
ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS  ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
4. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

หรือ เงินฝำกธนำคำรออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 
 

5. ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง หรือศกุกู 
ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์ตำ่งประเทศที่ได้รับ

อนญุำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขำยในประเทศไทย  
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตรำสำรที่อยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทำ่  

ไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงู
กวำ่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สนิ ที่ผู้ออก / คูส่ญัญำอื่น (สถำบนักำรเงิน corporate รัฐวสิำหกิจ) 
6.1 ตรำสำรทนุ / หนว่ย infra / หนว่ย property ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบียนใน

กระดำนผู้ลงทนุทัว่ไปของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง หรือศกุกูที่

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ หรือผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ ที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
และอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทำ่ 

6.3 ตรำสำร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบ
ของ organized market หรือเทียบเทำ่ 

6.4 ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 
investment grade  

6.5 ธุรกรรมที่คูส่ญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) 

ไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงู
กวำ่ 
(1) 10%  หรือ 

(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) 
 

ไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. กำรลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจกำรเดยีวกนัหรือกำรเข้ำเป็น

คูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักลำ่ว 
ไมเ่กินอตัรำใดอตัรำหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ำ้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ของนิติบคุคลตำม

กฎหมำยไทย ได้แก่ ธนำคำร หรือสถำบนักำรเงินท่ีมกีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  ธนำคำร
พำณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือ ตรำสำรท่ีมีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง ท่ีมีเง่ือนไข

ห้ำมเปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 

4. ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 

5. ตรำสำรดงันี ้(total SIP) 
5.1  ตรำสำร ที่ไมไ่ด้จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และใน

ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ 
5.2  ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตรำสำร Basel III ที่ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ 

organized market หรือเทียบเทำ่ แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญำใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

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

 อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

    คำ่ธรรมเนียมและ
คำ่ใช้จำ่ยรวม  

    ทัง้หมดที่ประมำณกำรได้  
ไมเ่กิน  1.9795  1.4713 1.4683 1.4703 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ไมเ่กิน 1.6050  1.3375 1.3348 1.3367 

คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ไมเ่กิน 0.1070 0.0268 0.0267 0.0267 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน ไมเ่กิน 0.2140  0.1070 0.1068 0.1069 

    คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
รวมคำ่ธรรมเนยีมและ
คำ่ใช้จำ่ยทีเ่รียกเก็บจริง
ทัง้หมด (ร้อยละตอ่ปีของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ) 

1.9795 1.4713 1.4683 1.4703 

 

หมำยเหต ุ  1. อตัรำตำมโครงกำร / ที่เรียกเก็บจริงรวมภำษีมลูคำ่เพิ่มแล้ว 
                  2. คำ่ใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และสง่เสริมกำรขำย คิดรวมอยูใ่นคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกองทนุแล้ว   
 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ต.ค.61 – ก.ย.62 
เรียกเก็บจริง 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
เรียกเก็บจริง 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

ตำมทีจ่่ำยจริง 
0.08 

(50,353.00 บำท) 
0.09 

(58,350.54 บำท) 
0.05 

(38,581.90 บำท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

เรียกเก็บจริง 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

*คำ่ธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุ/สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้ำ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) ทีเ่รียกเก็บจำก
ผู้ท ำรำยกำรนี ้(เก็บเข้ำ
กองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.25 0.10 0.10 0.10 

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ย
ลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 

 
หมายเหตุ  
1. บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ / สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ำ กบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่
หรือแตล่ะประเภทของผู้ลงทนุไมเ่ทำ่กนั รวมถงึขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไข ยกเลกิ หรือเพิ่มเตมิกำรคดิคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว
ข้ำงต้น โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
2.สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) ที่เรียกเก็บจำกผู้ท ำรำยกำรนี ้เรียกเก็บเฉพำะเมือ่มีกำรสัง่ขำย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ออกจำกกองทนุ และจะถกูน ำสง่เข้ำหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
กองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ
คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขำยหลกัทรัพย์ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำสว่นหมนุเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 43.16% 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ 41 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทุน 83,323,111.84 98.57%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 1,682,413.58 1.99%

% of NAVกลุ่มของตราสาร

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต้่า เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ 42 

 

 

 

 

 
 
 

มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 85,005,525.42 100.56%
เงินฝากธนาคาร 1,682,413.58 1.99%
วอร์แรนท์ 32,614.94 0.04%

วอร์แรนท์ 32,614.94 0.04%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 23,241,649.20 27.49%

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 8,860,389.20 10.48%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7,703,230.00 9.11%
 พลังงานและสาธารณูปโภค 3,784,710.00 4.48%
 ขนส่งและโลจิสติกส์ 2,893,320.00 3.42%

หุ้นสามัญ 60,048,847.70 71.04%
 การแพทย์ 11,159,911.00 13.21%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 9,320,890.50 11.03%
 พลังงานและสาธารณูปโภค 8,620,033.00 10.19%
 วัสดุก่อสร้าง 6,355,459.00 7.51%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6,112,736.00 7.24%
 วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 4,223,500.00 4.99%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 3,610,760.00 4.27%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2,805,408.20 3.32%
 ธนาคาร 2,759,700.00 3.27%
 ธุรกิจการเกษตร 2,405,170.00 2.84%
 ประกันภัยและประกันชีวิต 1,854,550.00 2.20%
 พาณิชย์ 531,350.00 0.63%
 ส่ือและส่ิงพิมพ์ 265,680.00 0.31%
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 23,700.00 0.03%

อ่ืนๆ -450,482.45 -0.56%
ทรัพย์สินอ่ืน 1,211,555.54 1.43%
หน้ีสินอ่ืน -1,662,037.99 -1.99%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 84,555,042.97 100.00%

% of NAV

กองทุนเ ปิดทีเ อ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต้่า เ พ่ือการเ ล้ียงชีพ

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,682,413.58 1.99%

รวมเ งินฝากธนาคาร 1,682,413.58 1.99%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 10.48%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 269,796 3,426,409.20 4.05%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 147,800 2,778,640.00 3.29%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 128,900 2,655,340.00 3.14%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9.11%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 300,300 3,873,870.00 4.58%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 382,936 3,829,360.00 4.53%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 4.48%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดท่ี 1 307,700 3,784,710.00 4.48%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 3.42%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 634,500 2,893,320.00 3.42%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 23,241,649.20 27.49%
หุ้นสามัญ

 การแพทย์ 13.21%
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1,031,100 3,876,936.00 4.59%
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 114,100 3,736,775.00 4.42%
บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ 20,600 2,914,900.00 3.45%
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 29,500 631,300.00 0.75%

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 11.03%
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 184,200 3,997,140.00 4.73%
บมจ. น้้ามันพืชไทย 117,300 3,665,625.00 4.34%
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 30,993 1,658,125.50 1.96%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 10.19%
บมจ. น้้าประปาไทย 315,400 3,721,720.00 4.40%
บมจ. เอสพีซีจี 100,600 1,740,380.00 2.06%
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 408,400 1,731,616.00 2.05%
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 162,200 788,292.00 0.93%
บมจ. ราช กรุ๊ป 14,100 638,025.00 0.75%

วัสดุก่อสร้าง 7.51%
บมจ. ทีพีไอ โพลีน 1,203,100 2,105,425.00 2.49%
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 12,144 1,955,184.00 2.31%
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 52,300 1,752,050.00 2.07%
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 29,500 542,800.00 0.64%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.24%
บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์ 1,070,500 2,333,690.00 2.76%
บมจ. ศุภาลัย 100,000 2,000,000.00 2.37%
บมจ. เอ็ม บี เค 83,900 1,166,210.00 1.38%
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 55,600 270,216.00 0.32%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 19,600 159,740.00 0.19%
บมจ. บางกอกแลนด์ 126,000 136,080.00 0.16%
บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง 3,600 46,800.00 0.06%

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท )

% of NAV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิดสมอล ผันผวนต้่า เพ่ือการเล้ียงชีพ
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 4.99%
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 844,700 4,223,500.00 4.99%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 4.27%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 475,100 3,610,760.00 4.27%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3.32%
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล 357,100 1,021,306.00 1.21%
บมจ. ไทยคม 82,800 828,000.00 0.98%
บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน 96,038 662,662.20 0.78%
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 4,000 165,000.00 0.20%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 33,800 128,440.00 0.15%

 ธนาคาร 3.27%
บมจ. ธนาคารทิสโก้ 22,000 2,018,500.00 2.39%
บมจ. ทุนธนชาต 21,800 741,200.00 0.88%

 ธุรกิจการเกษตร 2.84%
บมจ. ศรีตรังโกรอินดัสทรี 46,700 1,564,450.00 1.85%
บมจ. จีเอฟพีที 67,800 840,720.00 0.99%

 ประกันภัยและประกันชีวิต 2.20%
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 32,600 945,400.00 1.12%
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 8,700 909,150.00 1.08%

 พาณิชย์ 0.63%
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 10,000 500,000.00 0.59%
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 1,500 31,350.00 0.04%

 ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.31%
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 12,300 265,680.00 0.31%

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 0.03%
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ 300 23,700.00 0.03%

รวมหุ้นสามัญ 60,048,847.70 71.04%
วอร์แรนท์

วอร์แรนท์ 0.04%
บมจ.สามารถคอร์ปอเรช่ัน 22,339 32,614.94 0.04%

รวมวอร์แรนท์ 32,614.94 0.04%
ทรัพย์สินอ่ืน 1,211,555.54 1.43%
หน้ีสินอ่ืน -1,662,037.99 -1.99%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 84,555,042.97 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 7,572,735.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.1657

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)

% of NAV
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย .  64 30 ก.ย .  63 30 ก.ย .  62 28 ก.ย .  61 29 ก.ย .  60*

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 9.3741 10.7832 10.5092 10.5947 9.9964

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 11.1657 9.3741 10.7832 10.5092 10.5947

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +19.11% -13.03% 2.59% -0.81% +5.99%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +38.02% -18.21% -3.39% +3.18% +11.88%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 63                                   66                                60                             46                         3                                  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 85                                   63                                66                             60                         46                               

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 74                                   65                                62                             57                         37                               

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +9 +6 +4 +14 +44

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.17% 0.15% 0.06% 0.14% 0.19%

** เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

* นับต้ังแต่วันท่ี 21 พ.ย. 59 - 29 ก.ย 60

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต้่า เพ่ือการเล้ียงชีพ        ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

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

ร้อยละต่อปี (30 มิ.ย .  64) (31 มี.ค.  64) (30 ก.ย .  63) (28 ก.ย .  61) (21 พ .ย .  59)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต้่า เพ่ือการเล้ียงชีพ -0.02% +3.78% +19.11% +2.03% +2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน *** -0.71% +0.46% +38.02% +2.90% +4.83%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

*** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
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ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทเีอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า เพื่อการ
เลีย้งชีพ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  
 
ไม่มีกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง (ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรถือหนว่ยลงทนุของบคุคล
หรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 

 
 

2. ท่านสามารถใช้บริการโอนเงนิลงทุนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (PVD) มากองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ [RMF for 
PVD] กองนีไ้ด้หรือไม่ : 

     
บริษัทจดักำรเปิดให้บริกำร RMF for PVD ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดตอ่ได้ที่บริษัทจดักำรได้ทกุวนัท ำกำร หรือช่องทำงอื่นใดที่
บริษัทจดักำรจดัเตรียมไว้ หรือประกำศเพิ่มเติมตำมวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตำ่งหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั จึงไม่
มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถำนะทำงกำรเงินหรือผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั” 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ ผู้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์” 

“ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ เพ่ือกำรเลีย้งชีพ เม่ือมีควำมเข้ำใจในควำมเส่ียงของ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน 
วตัถปุระสงค์กำรลงทนุ และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทนุเอง” 

“บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสำมำรถขอตรวจสอบข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจดักำร และ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์”   

“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดขู้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่ำนเครือข่ำย Internet 
ของส ำนกังำนส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 

“บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนกังำนลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ และประกำศ
ตำ่งๆ ท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทนุดงักล่ำวให้บริษัททรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะ
สำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของพนกังำนได้”  

“ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องกำรทรำบข้อมลูเพิ่มเตมิ ผู้ลงทนุสำมำรถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรได้ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน” 

“ผู้ ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 

“ผุ้ลงทนุควรศกึษำเง่ือนไขกำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมื่อ
กำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ ได้ท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือท่ีผุ้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน” 

“โปรดเก็บเอกสำรยืนยนักำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ ตำมเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อกำรลงทนุในกองทุนรวม
เพ่ือกำรเลีย้งชีพ ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในกำรยกเว้น หรือขอคืนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยของท่ำน ในกรณีท่ีท่ำนขำยคืน
หนว่ยลงทนุ” 

 “กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นกำรแสดงว่ำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงควำมถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม
หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน   1 มถินุำยน 2565 
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