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กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้ จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ตามประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัสว่นที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มี
แนวโน้มแข็งค่า โดยทัง้นีใ้นส่วนของเงินที่น าเข้าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนท า
รายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรือรับช าระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน  
นอกจากนี ้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ดงักลา่ว อาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทนุที่เพิ่มขึน้  
กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง มีนโยบายที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่นการท าสญัญา  สวอป และหรือสญัญา
ฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบีย้ หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ กลต. ประกาศ
ก าหนด  ซึ่งอาจท าให้กองทุนนีม้ีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (Futures) แทนการลงทนุโดยตรงในหุ้นสามญั ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทนุรวมอาจเข้า
ลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration จึงเหมาะสมกับผู้ ลงทุนที่
ต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน 
โดยค านึงถึงวตัถปุระสงค์การลงทนุ ฐานะการเงินของผู้ลงทนุ และประสบการณ์การลงทนุของผู้ลงทนุเอง  
กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง เหมาะกบัผู้ที่ต้องการลงทนุในช่วงระยะเวลาประมาณ  3- 5 ปี 
เนื่องจากกองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤต
การณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
กองทนุนีม้ีความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศที่กองทนุไปลงทนุ 
ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงาน
ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ 
การลงทุนในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยจดัทพั
ลงทุน ระยะปานกลาง เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ    
ชีช้วน 
กองทนุนีม้ีความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุในอนาคต อนัเนื่องมาจากการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกองทุนจะด าเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกบั
กฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทหารไทยจัดทพัลงทุน ระยะปานกลาง ท าธุรกรรม
ด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ
กองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว) ที่กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง เข้าลงทนุ เป็นต้น] 

 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปาน
กลาง (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% 
ของกองทุน หรือสดัส่วนอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่ เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติ
บุคคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง และปฏิบตัิตาม
เกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  

ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจาก
เหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุ
ซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง 
                                                                    TMB Asset Allocation Medium Term Fund  
                                                                                  (ชื่อย่อ: TMBAAMF) 
 
อายุโครงการ :  ไม่ก าหนดอายโุครงการ   
 
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน :  27 มีนาคม 2555 
 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ              :         10 เมษายน 2555 
 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน :  กองทนุเปิดผสมแบบก าหนเดสดัส่วนการลงทนุในตราสารแห่งทนุ 
  
นโยบายการลงทุนของกองทุน :    กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้
และหรือเงินฝาก รวมทัง้หลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารทนุ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ  
 
ทัง้นี ้หากเกินสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทนุที่ก าหนดไว้ข้างต้นโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม   บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ให้เป็นไปตามสดัส่วนที่ก าหนดไว้ ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 
กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) หรือท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) เช่นการท าสญัญาสวอป และหรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่
อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบีย้ หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด เช่น 
กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามญั ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ หรือกองทนุรวมอาจเข้าลงทนุในสญัญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอาย ุPortfolio Duration 
และอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทนุอาจท าธุรกรรม
การให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด 
หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
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ได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อน
ค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับอตัราแลกเปล่ียน (FX 
Derivatives) บางส่วน ตามประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนท่ีน้อย 
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียงในกรณีที่ค่าเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า โดยทัง้นี ใ้นส่วนของเงินท่ีน าเข้าและ
ส่งออกสทุธิในแต่ละวนัจากประเทศไทย นบัจากวนัที่กองทนุท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวนัที่ต้องจ่ายหรือ
รับช าระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  นอกจากนี ้การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ดังกล่าว อาจมี
ต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
  
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่า
กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)  และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Unlisted Securities)  
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วย 

ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทนุเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุท่ีเสนอขายในครัง้
แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามลูค่าหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้
ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเท่านัน้ ซึง่ก าไร
ที่ได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (Benchmark) : 
1.ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark to Market อายนุ้อยกว่าเทา่กบั 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
สดัส่วน (%):22.50 
2.ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันตีราสารหนีภ้าคเอกชน Mark to Market ทีม่ีอนัดบัความนา่เชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่น 
ระดบั BBB ขึน้ไป อาย ุ1 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน (%):22.50 
3.ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):30.00 
4.ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 
Return Index) สดัส่วน (%):10.00 
5.อตัราอ้างองิ THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สดัส่วน (%):15.00 

หมายเหตุ:  การเปล่ียนดชันีชีว้ดั (Benchmark) เฉพาะในสดัสว่นของอตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เป็น อตัราอ้างองิ THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วดัผลการด าเนินงานเป็น Net Total Return  ในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบตัวชีว้ัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ี่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีว้ดั
มาตรฐานใหม่ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสียภาษี 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
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อย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศ
ในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

 
Q:    กองทนุเปิดทหารไทยจัดทัพลงทนุ ระยะปานกลาง เป็นกองทนุรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือ

มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 2,000 ล้านบาท  
 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด 

และผู้ลงทุนควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

A:    - เหมาะสมกับ :  เงินลงทนุส่วนท่ีต้องการลงทนุหรือแสวงหาผลตอบแทนจากจากการลงทนุที่เหมาะสมในตราสารแห่งทนุ 
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก รวมทัง้หลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ที่เห็นว่าเหมาะสมกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ โดยผู้จดัการกองทุนจะเป็นผู้จดัสดัส่วนการลงทุน และพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของการจดัหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนในอตัราแลกเปล่ียนและ/
หรืออตัราดอกเบีย้ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลกั  

- ควรลงทุนในระยะเวลา : กองทุนนีเ้หมาะกับผู้ ที่ต้องการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Horizon) 
ประมาณ  3 - 5 ปี 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   - กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้และหรือเงินฝาก รวมทัง้หลกัทรัพย์

และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ  ดงันัน้ ในช่วงที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาของหุ้นที่กองทุนลงทุน
และหรือดชันีตลาดหลกัทรัพย์ อาจมีผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปล่ียนแปลงขึน้ลง กรณีที่กองทนุเน้นลงทนุใน
ตราสารหนี ้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับตราสารหนี ้อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนสามารถลงทนุได้ทัง้ตราสารทนุและตราสารหนี ้
ท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารกองทนุมากขึน้ 
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Q:  กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที่
มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือน มีนาคม 
 

 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q: ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซือ้ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง ได้          

ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

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

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

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

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุ  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เงื่อนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

 

หมายเหต ุ  1.    เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                  2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชกีองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                        การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้น
เป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน   
 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)*** 1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                              มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ**      

                                             ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ    
                                                                                       บวกค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ                                  1.00% ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้

และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

  ***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 
บาท และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หาก
ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 
          วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

1) ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 
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2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชกีองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทหารไทยจดัทพั
ลงทุน ระยะปานกลาง ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ของกองทุนดังกล่าวหรือส าเนาหลักฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

  

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

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ก าหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ    
(เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วม และไม่เป็น
บญัชีนิติบคุคล)  

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหต ุ  *  ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
  
กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)    

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัท
จัดการหรือส านกังานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค า
สัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 10 หลกัลงบนด้านหลงัของ
เช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
     กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง”  

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย................ ..............(ระบุชื่อผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด 
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   ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้สมคัรใช้บริการ
ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว 
สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้
สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่
ถกูต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุ เมื่อปฏิบตัิจนครบ
ขัน้ตอนการสั่งซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จ
สมบรูณ์ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้ได้
ครัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจดัการ
จะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbameastspring.com ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกั
บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ . 
ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต 
หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจดัการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุไว้  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่
ได้ระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชีไม่
เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงนิ
ฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ์ 
 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

   ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัด้ิวย
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทุนอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่านจะ
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ท ารายการสัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของ
งวดดงักล่าว  
 
ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก 
 

บริษัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 

  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 1725 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบัญชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้  และผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบและผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่
บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้
สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ 
หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผ่านเคร่ืองโทรสารได้ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบ
ยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้  เว้น
แต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระค่าหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทไม่ได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ

และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบอมพวิเตอร์

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

แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   

 
การขายคนืหน่วยลงทนุ : แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.     ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

 
มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ ***                                                     1 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   
           ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                                                           ไม่มี 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 
วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

   ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com           
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  

     ขายผ่านค าสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
 
 

   ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็น บัญชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้  จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
                      
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
             **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้
กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน 5  วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุไดภ้ายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น   
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน  5 วนัท า
การนับแต่วันที่ค าสั่งขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  (ปัจจุบัน บลจ.          
ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีค่ าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน  5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ตโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบไุว้
ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจนหรือติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทรศพัท์ 1725  หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

 
ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท ราบล่วงหน้า ใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
อีกกองหน่ึง (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบุไว้ตามตารางข้างล่างนี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการของกองทุนท่ีลงทนุใน
ต่างประเทศดงักล่าวเพิ่มเติม   
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนกองทุนได้ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ ดงันี ้
 
1.  ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.  ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 
มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ***                                                               1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เก็บเฉพาะการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุนี ้
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                      มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน**  
                                                                                  ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า    
                                                                                                                                          บวกค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   
           ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า        1.00% ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ                                                                                                           
            (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ)  
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้

และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

***  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน 
โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้
สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุือ่กองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้น
ทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  

 

 

 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง 
 

15 

 

         สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท า
การยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักล่าวเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือ
เป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือ
มลูค่าอื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

    สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวธีิการอื่นท่ีอาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 
ในการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการ
สัง่สบัเปล่ียนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัที่ให้ท ารายการสบัเปล่ียนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาห์
หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีต้องการท ารายการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทัง้ระบุว่าจะเลือกให้ท า
รายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษทั
จดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึก
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
หรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  
 

  สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถงึเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนดเพิ่มเตมิ             



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง 
 

16 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 
หมายเหตุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
            **  กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
 ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

 ณ วัน 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง                      

ธนรัฐ, ธนบดี, ธนบดี RMF,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T T+1 
ธนวฒัน์,  

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, จดัทพัลงทนุ ระยะยาว,             
SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, 

ธนไพศาล RMF,   
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF,   
JUMBO 25 ปันผล LTF 

T T 

Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล, 
World Equity Index, Emerging Markets Equity,                                    

 US500 Equity, China Equity Index, 
โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์, ออยล์ฟันด์,  

Global Bond RMF, US500 RMF,  
โกลด์ สิงคโปร์  RMF 

T T* 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม 
อินคมั พลสั,            
ธนวฒัน์,          

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                     
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว,  
 SET50, SET50 ปันผล,  

JUMBO 25 

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง                      T T 

China Equity Index จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง                      T* T* 

Global Bond ,                    
โกลบอล บอนด์ ปันผล, 

Global Income,  
World Equity Index, 

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง                      T* T* + 1 
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Emerging Markets Equity, 
US500 Equity ,  

โกลด์ สิงคโปร์,  โกลด์ ฟันด์, 
ออยล์ฟันด์                 

หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
                ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T      = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด)                 T*        = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                  T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                                                                                     

Q: การจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ถัดไป 
A:ในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   เว้นแต่กรณีตามหวัข้อค าถาม “กรณี
ใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” หรือตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือเร่ืองการหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามประกาศก าหนด  
 
2) ขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขาย
ในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหวัข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
 
3)บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดงักล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4 
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วยราคาขายต่อ
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน จ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และใช้ผลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง 
 

18 

Q:  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้
คืน ณ วันใด  

A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปล่ียนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปล่ียนมีผล ท่ีค านวณภายในสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการ
ซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถัดไป ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวน
เงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลู
ที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่รับการ
จดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักล่าว   

  3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
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  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสับเปล่ียนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันท าการ
สดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

 
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว                         

“ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไปกองทุนรวม “ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ 
 

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

 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการ
ซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การ
ด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัท
จดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนอนัได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุ
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ในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ากอ่นการขายคนื
หน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือ
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและ
หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้
แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(swing pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing 
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ 
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   
“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  
“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันท าการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการ
จะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
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ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอัตรา  swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วย
ลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไป
ใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการ 
ที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่
สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่าเกนิ
กว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจาก
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มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่า
การขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

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

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และ
เป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ 
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  
 
o กองทุนรวมทั่วไป  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   15  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมคี่าเท่ากบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 
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• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ใน
โครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่

มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อัตรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตาม
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ 
ที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้  บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิก
ค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
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2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพ
คล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมี
การไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 
3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสาร
ที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1  วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
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ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่ รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 
     หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  

 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่    

ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้
ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วนัที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

 

(1) ประกาศการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล

และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  
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(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ

วนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
ปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือ่ผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

(suspension of dealings) บริษทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่
จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณี
ใดกรณีหน่ึงดงันี ้

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (suspension of dealings) ด้วยเหตอุื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสั่ งซือ้ / ค าสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งซื อ้ / ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
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การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 
วนัท าการติดต่อกนั  เว้นแต่มีข้อความสงวนสิทธิที่ระบไุว้ในโครงการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้โดยบริษัทจดัการพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีเหตคุวามจ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการ
ทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่า
การท ารายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับ
โอนหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงั
ผู้ รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ   ผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึง     ผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 
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ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วย

วิธีดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้      

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น   

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจากดัสิทธิในเร่ือง 

   1.การนบัคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้น
แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัท
จดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

 
2.ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงนิท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ       
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

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

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุน
รวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
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(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน า ส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
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ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 
 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

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

 
 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

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

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุท่ีเสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทัว่ไปโดยยึดแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและ
มีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงชื่อเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330          

http://www.sec.or.th/
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โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลืองทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภู่พฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 

 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 85 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 
214,995 ล้านบาท 
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
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 ย์ ท่ี
ลงทุน  และบริหารการ

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ 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 
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)  
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
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A:    นาย เทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
  หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษทัจดัการ 
 จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ 

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

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

 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

• การลงทนุในกองทนุนีก้ับกองทุนอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันมคีวามเสี่ยงที่แตกต่างกนัอย่างไร 

 
 
 

                            
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ่ำ ควำมเส่ียง ผลตอบแทน /  สูง ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) ระดับ 5 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง(จากทัง้หมด
แบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 
(ระดับ 3) เป็นต้นไป (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
http://www.tmbameastspring.com/
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเส่ียง fx 

 
 
 
 

 
 
 
ความเสี่ยงหลกัของกองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง มี 9 ประเภท ดังนี ้

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กับ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง การคาดการณ์ของนกัลงทุน ฯลฯ แต่ทัง้นีค้วามเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงได้ โดย
กองทุนจะกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ  ในสดัส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการด าเนินการ
ติดตามและวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อระดบัราคาของหลกัทรัพย์อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk)    

คือความเส่ียงที่มูลค่าของกองทุนลดลง อันเนื่องจากความผันผวนของราคามูลค่าตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ 
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน 
กล่าวคือ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินลดลง ตราสารหนีก้็มกัจะมีราคาสงูขึน้ กองทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปของ
ก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตราดอกเบีย้เพิ่มสูงขึน้ ราคาของตราสารหนีก้็มักจะลดลง และอาจท าให้
กองทนุเกิดผลขาดทนุขึน้ได้แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมัน่คงและมีความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกตกิต็าม 
ยิ่งตราสารหนีม้ีอายุยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงก็จะยิ่งมาก ทัง้นีก้องทุนจะพยายาม

กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง เป็นกองทุนที่ลงทนุในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบาย
ป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน 
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กระจายการลงทุน ในหลาย ๆ ตราสาร ตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เพื่อให้กองทุนมีความ
เส่ียงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ไม่มากนกั 

 
3. ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)  

เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนั ผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของตราสาร เมื่อ
ครบก าหนดช าระ  กองทนุอาจจะเกิดผลขาดทนุจากการถือตราสารนีไ้ด้  
เพื่อให้กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง มีความสามารถในการช าระหนี ้หรือ Credit Risk อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการลงทนุของโครงการ โดยในส่วนของ
ตราสารหนี ้จะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade และจะท าการ
วิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่า
เชื่อของผู้ออกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ  รวมถึงเข้าไปศึกษาปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร / ผู้ค าประกัน/ 
คู่สญัญาในการท าธุรกรรมอย่างรอบคอบก่อนเข้าท าการลงทนุ  

 
4.   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
       คือความเส่ียงที่กองทุนไม่สามารถซือ้ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ / เหมาะสม เนื่องจาก

หลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน / ถือครองอยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง  หรือเป็นไปตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเส่ียง
ดังกล่าวโดยในส่วนของตราสารหนี ้กองทุนจะมีนโยบายที่จะกระจายหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้มีอายุคงเหลือของ
หลกัทรัพย์ที่แตกต่างกนั  และเป็นหลกัทรัพย์ที่มีคณุภาพในระดบั Investment grade เพื่อเป็นการเพิ่ม สภาพคล่อง
ของหลกัทรัพย์ ตลอดจนมีการก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าของการคงทรัพย์สินประเภทที่มีสภาพคล่องสงูมาก 
ส าหรับในส่วนของตราสารทนุ และตราสารอื่น จะค านึงถึงสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
 

5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ในส่วนของเงินลงทนุต่างประเทศ  กองทุนจะมีความเส่ียงของ
ประเทศที่เข้าลงทุน อันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในประเทศนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนผู้บริหารประเทศ 
เปล่ียนนโยบายของประเทศ รวมถึงการเปล่ียนกฎเกณฑ์ โครงสร้างหรืออตัราในการจดัเก็บภาษี ข้อจ ากัดในการ
โอนเงินออกนอกประเทศ หรือประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือจะด้วยเหตผุลอื่นใดก็ตาม จนท าให้ไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาหรือจ านวนเงนิท่ีตกลงกนัไว้ รวมถึงอาจท าให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากการ
เสียค่าปรับเนื่องจากการผิดนัดสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนขัน้สุดท้ายที่
กองทุนจะได้รับจากการลงทุน โดยทัง้นีก้องทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี ้ที่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ 
จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการยอมรับจาก ส านกังาน กลต.  ทัง้นี  ้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัท
จดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานต่าง ๆ  ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศ     
นัน้ ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเส่ียงในส่วนของ Country risk ลงได้บ้าง 

 
6. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 

กองทุนมีความเส่ียงเพิ่มขึน้นอกเหนือไปจากความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ัว่ไป   เนื่องจากกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แทนการรับดอกเบีย้หรือเงินต้นคืน ในราคาที่ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่หากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ ก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับ
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ดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญา ทัง้นี ้กองทนุจะพยายามควบคมุความเส่ียง โดยควบคมุสดัส่วนการลงทนุ ให้อยู่ใน
สดัส่วนที่เหมาะสม 
 

7. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตวั
แปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี ้ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน  เพื่อลดความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือ ในตราสาร กองทุนจะเลือกลงทุนกับ
คู่สญัญาที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) จากสถาบนัจดั
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี ้กองทุนจะพยายามควบคุมความเส่ียง โดย
ควบคมุสดัส่วนการลงทนุ ให้อยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสม 
 

8. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
 ความเส่ียงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศอื่น กล่าวคือ 

หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนัน้  (เช่น จาก 
36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทุนได้รับดอกเบีย้รับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบ
ก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนของการลงทนุต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทาง
กลบักนั หากค่าเงินบาทมคี่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะท าให้มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้  

 
 ดังนัน้ เพื่อลดความเส่ียงด้านนี ้ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ

เส่ียงที่เก่ียวข้องกับอตัราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน ตามประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน ตามดุลย
พินิจของผู้จดัการกองทุนในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ 
ซึง่ผู้ลงทนุอาจได้รับก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ได้ท าการป้องกนัความเส่ียงไว้ 

 
9. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  

กองทุนอาจมีการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทนุ (efficient portfolio management) 
1) ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจาก

การที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสัญญาดงักล่าว ท าให้การลดความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) อตัราดอกเบีย้ 
(Interest Rate Risk) หรืออตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความ
เส่ียงของคู่สญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

 

นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง  
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อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของราคา 
อตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปล่ียน  แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสารท่ีกองทนุ
ถืออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของ
กองทนุ 
2)   ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  (efficient portfolio 

management) บริษัทฯ จดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือตามที่
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องเป็น
สินค้าซึ่งมีสินค้าเป็นตราสารแห่งหนี ้หรือมีตราสารแห่งหนีเ้ป็นองค์ประกอบในการค านวณตวัแปร  หรือมีตวั
แปรเป็นอตัราดอกเบีย้ อนัดบัความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาในกรณี
ดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) เท่านัน้ และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

 

(1)   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่ท าให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของ
กองทุนนัน้เบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการ
เคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit derivative) 

(2)   การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต้องกระท าในศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือใน
กรณีที่กระท านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือผู้ ค้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
หรือนิติบคุคลอื่นท่ีส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม 

 
นอกจากนีก้ารท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความเส่ียงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา (Counter 
Party Risk) ซึ่งกองทุนจะลดความเส่ียงดังกล่าวโดยจะเลือกท าสัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดบั Investment Grade เท่านัน้ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทนุ                 

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง หรือศกุกู ที่

มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

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

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หน่วย infra / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบยีนในกระดาน

ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง หรือศุ

กกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment 
grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 

6.3 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade และอยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่า 

6.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 
investment grade  

6.5 ธุรกรรมที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไม่เกิน 5% 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง 
 

40 

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

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทีม่ีเงื่อนไขห้าม

เปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบั
กองทนุรวมนี ้และไม่ท าให้ความเส่ียงของกองทนุรวมนีเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITS ไม่เกิน 20% 
5. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
7.  ตราสารดงันี ้(total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)  

     7.2 ตราสาร Non-investment grade/Unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6  
ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity 
limit) 
7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

8. ตราสารท่ีมีอนัดบัความนาเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกทีต่ ากว่าที่สามารถลงทนุได้ 
(Non-investment grade/Unrated) 

ไม่เกิน 20% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

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

 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
เม.ย.62 – มี.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
เม.ย.63 – มี.ค.64 

เรียกเก็บจริง 
เม.ย.64 – มี.ค.65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  

    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ 
ไม่เกิน  1.9795 1.2618 1.2597 1.2626 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 1.0693 1.0676 1.0700 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 0.0320 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1604 0.1601 0.1605 

    ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 

    ภาษีเงินได้ อตัราตามจริง 0.0080 0.0381 0.0431 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.2698 1.2978 1.3057 
หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยู่ในคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

ค่าใช้จา่ยใน
การซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

เม.ย. 62 – มี.ค. 63 
เรียกเก็บจริง 

เม.ย. 63 – มี.ค. 64 
เรียกเก็บจริง 

เม.ย. 64 – มี.ค. 65 

 ตามที่จา่ยจริง 
0.04 

(327,483.62 บาท) 
0.03 

(175,968.08 บาท) 
0.01 

(21,681.64บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 

 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
 2 ม.ค. 62 

- 
17พ.ค 63 

17 พ.ค 63 
- 

30 มิ.ย 63 

1 ก.ค 63 
- 

5 มิ.ย 65 
6 – 30 มิ.ย 65 

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ / 
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 
 

ไม่เกิน  1.50 0.50 ไม่เรียกเก็บ 0.50 0.25 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วย
ลงทนุ (Spread) ทีเ่รียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้
เรียกเก็บเมื่อมีการสัง่ซือ้ 
ขาย หรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ (เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไม่เกิน 0.75 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
 

(ต่อ)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตามโครงการ *ส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่วนัที่     
1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 
 

ไม่เกิน  1.50 *0.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเมื่อมีการสัง่ซือ้ ขาย 
หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกิน 0.75 ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 
หน่วย 5 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย 

 
 
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 11.93% 

หมายเหต ุ:  
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1.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เท่ากนั 
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535             
ผู้ลงทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)* ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เมื่อมีการสั่งซือ้ ขาย หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะถูก
น าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 
 

 

 
 
 
 

มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท )

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 65,565,098.67 20.79%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

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

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 114,668,237.32 36.36%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 130,004,420.20 41.23%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 4,116,776.99 1.31%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2565
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 314,354,533.18 99.69%
เงินฝากธนาคาร 4,116,776.99 1.31%
พันธบัตร 65,565,098.67 20.79%
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 35,816,170.50 11.38%

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 26,244,510.50 8.34%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 8,890,798.00 2.82%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 680,862.00 0.22%

หุ้นกู้ 114,668,237.32 36.36%
หุ้นสามัญ 94,188,249.70 29.85%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 27,883,174.25 8.84%
 ธนาคาร 10,953,441.80 3.47%
 พาณิชย์ 9,502,824.60 3.01%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9,433,036.45 2.99%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 9,194,321.60 2.91%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 5,316,141.00 1.68%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,148,860.00 1.32%
 การแพทย์ 3,997,150.00 1.26%
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3,750,375.00 1.19%
 วัสดุก่อสร้าง 3,523,600.00 1.12%
 เงินทุนและหลักทรัพย์ 3,345,850.00 1.06%
 บรรจุภัณฑ์ 1,990,450.00 0.63%
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 596,050.00 0.19%
 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 552,975.00 0.18%

อ่ืนๆ 962,018.73 0.31%
ทรัพย์สินอ่ืน 1,360,930.07 0.43%
หน้ีสินอ่ืน -398,911.34 -0.12%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 315,316,551.91 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)

% of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2565
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 65,000,000 65,565,098.67 20.79%

รวมพันธบัตร 65,565,098.67 20.79%
หุ้นกู้

Rating A+ 41,000,000 42,460,785.95 13.47%
Rating A 27,000,000 27,530,521.24 8.73%
Rating A+(tha) 20,000,000 20,852,692.24 6.61%
Rating AA+(tha) 13,000,000 13,469,308.28 4.27%
Rating AA 5,000,000 5,232,518.35 1.66%
Rating BBB+ 5,000,000 5,122,411.26 1.62%

รวมหุ้นกู้ 114,668,237.32 36.36%
เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 4,116,776.99 1.31%
รวมเงินฝากธนาคาร 4,116,776.99 1.31%

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 8.34%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 345,300 4,903,260.00 1.56%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 433,567 4,812,593.70 1.53%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอร์ส

347,518 4,100,712.40 1.30%

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 188,900 3,872,450.00 1.23%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 477,000 2,671,200.00 0.85%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ 184,000 1,803,200.00 0.57%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 159,662 1,389,059.40 0.44%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 88,600 748,670.00 0.24%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 78,800 654,040.00 0.21%
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 76,700 651,950.00 0.21%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ 32,600 329,260.00 0.10%
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 36,900 308,115.00 0.10%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.82%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 575,390 8,112,999.00 2.57%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 70,709 777,799.00 0.25%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 0.22%
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 167,700 680,862.00 0.22%

รวมหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 35,816,170.50 11.38%
หุ้นสามัญ
 พลังงานและสาธารณูปโภค 8.84%

บมจ. ปตท. 218,800 8,423,800.00 2.67%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 89,940 4,609,425.00 1.46%
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 30,440 4,383,360.00 1.39%
บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ 28,600 2,802,800.00 0.89%
บมจ. ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก 91,900 2,297,500.00 0.73%
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 21,573 1,558,649.25 0.49%
บมจ. ไทยออยล์ 15,600 807,300.00 0.26%
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 20,000 705,000.00 0.22%
บมจ. ผลิตไฟฟ้า 4,000 680,000.00 0.22%
บมจ. บ้านปู 51,800 569,800.00 0.18%
บมจ. ไออาร์พีซี 156,500 557,140.00 0.18%
บมจ. ราช กรุ๊ป 11,100 488,400.00 0.15%

 ธนาคาร 3.47%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 26,000 2,964,000.00 0.94%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 18,100 2,923,150.00 0.93%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 14,600 2,000,200.00 0.63%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 106,975 1,476,255.00 0.47%
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 739,990 976,786.80 0.31%
บมจ. ธนาคารทิสโก้ 6,100 613,050.00 0.19%

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท )

% of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2565
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 พาณิชย์ 3.01%
บมจ. ซีพี ออลล์ 68,800 4,472,000.00 1.42%
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 46,200 1,836,450.00 0.58%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 100,702 1,601,161.80 0.51%
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 35,176 802,012.80 0.25%
บมจ. คอมเซเว่น 18,400 791,200.00 0.25%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.99%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 22,800 5,312,400.00 1.68%
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 24,600 1,912,650.00 0.61%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 255,643 1,316,561.45 0.42%
บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 18,100 891,425.00 0.28%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 2.91%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 109,400 7,247,750.00 2.30%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 117,100 1,018,770.00 0.32%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 100,848 927,801.60 0.29%

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.68%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 66,040 1,591,564.00 0.50%
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 40,030 1,341,005.00 0.43%
บมจ. โอสถสภา 23,000 862,500.00 0.27%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 7,700 831,600.00 0.26%
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 36,480 689,472.00 0.22%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1.32%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 34,400 2,029,600.00 0.64%
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 245,100 1,250,010.00 0.40%
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 91,500 869,250.00 0.28%

 การแพทย์ 1.26%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 121,700 3,042,500.00 0.96%
บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ 6,100 954,650.00 0.30%

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1.19%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 43,000 1,999,500.00 0.63%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 34,500 1,750,875.00 0.56%

 วัสดุก่อสร้าง 1.12%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 9,200 3,523,600.00 1.12%

 เงินทุนและหลักทรัพย์ 1.06%
บมจ. บัตรกรุงไทย 19,700 1,211,550.00 0.38%
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 16,200 850,500.00 0.27%
บมจ. เงินติดล้อ 17,800 685,300.00 0.22%
บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน 10,500 598,500.00 0.19%

 บรรจุภัณฑ์ 0.63%
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 32,900 1,990,450.00 0.63%

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 0.19%
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 9,100 596,050.00 0.19%
 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 0.18%
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 21,900 552,975.00 0.18%

รวมหุ้นสามัญ 94,188,249.70 29.85%
ทรัพย์สินอ่ืน 1,360,930.07 0.43%
หน้ีสินอ่ืน -398,911.34 -0.12%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 315,316,551.91 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 23,968,924.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 13.1552

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท )

% of NAV
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
     
AAA(tha)  ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความนา่เชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื่อถือนีม้ีความเส่ียง 
“น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล    
 
AA(tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบัความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นีต้่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูสดุของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย   
 
A(tha) ระดบัความนา่เชื่อถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดีการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของ
ตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงูกว่า   
 
BBB(tha) ระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรกด็ี มีความเป็นไปได้มา
กว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกจิอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตาม
ก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกวา่ตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสงูกวา่   
 
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ FitchRatings
     
F1(tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความนา่เชื่อถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเชื่อถือนีจ้ะ
ยอมให้ส าหรับอนัดบัความนา่เชือ่ถือที่มีความเส่ียง "น้อยที่สดุ" เมือ่เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกนั และโดย
ปกติแล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีทีม่ีระดบัความน่าเชื่อถือสงูเป็นพิเศษจะมี
สญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิม่เติมจากอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ก าหนด  
  
F2(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเมือ่เปรียบเทียบกบัผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความนา่เชื่อถือดงักลา่วยงัไม่อาจเทียบเทา่กบักรณีที่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สงูกวา่   
 
F3(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรกด็ี ระดบัของความนา่เชือ่ถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมาก
ขึน้ไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจดัอนัดบัท่ีสงูกวา่   
  
    
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
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AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเส่ียงต ่าที่สดุ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ   
  และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ   
 
AA มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบั AAA    
 
A มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่   
 
BBB มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกว่า   
 
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
     
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนกั
ลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัช าระหนีท้ี่ดกีวา่อนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบั
ดงักล่าวซึง่มเีคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้   
 
T2 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนี ้
ระยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
   
T3 ผู้ออกตราสารหนีม้คีวามสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody's 
Rating 
     
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.  
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.   
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.   
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such 
may possess certain speculative characteristics.   
 

สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ Moody's 
Rating     
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 
  
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
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P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.
   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P Rating 
    
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.   
AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   
A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
 
สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากว่า 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P Rating 
    
A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    
A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.   
A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมายเหต ุ     
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ต่อจากอนัดบัความนา่เชื่อถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์
ต่อท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัท่ีต ่ากวา่ "CCC(tha)"   
   

ส าหรับอนัดบัความนา่เชื่อถือในระยะยาว และจะไมม่ีการระบสุณัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรับอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะ
สัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22407A 7 เม.ย. 65 GOV 10,000,000 9,999,408.25
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22418A 18 เม.ย. 65 GOV 10,000,000 9,998,253.73
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22512A 12 พ.ค. 65 GOV 10,000,000 9,995,593.04
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB22DA 17 ธ.ค. 65 GOV 35,000,000 35,571,843.65
5 . หุ้นกู้ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค AWN235A 11 พ.ค. 66 AA+(tha) 10,000,000 10,263,034.10
6 . หุ้นกู้ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค AWN244B 11 เม.ย. 67 AA+(tha) 3,000,000 3,206,274.18
7 . หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS242A 8 ก.พ. 67 AA 5,000,000 5,232,518.35
8 . หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM254A 5 เม.ย. 68 A 17,000,000 17,457,820.54
9 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG27NA 6 พ.ย. 70 A 10,000,000 10,072,700.70

10 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF228A 3 ส.ค. 65 A+ 9,000,000 9,243,034.83
11 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF237A 29 ก.ค. 66 A+ 15,000,000 15,669,583.65
12 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC229A 11 ก.ย. 65 A+ 2,000,000 2,027,859.92
13 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC233A 13 มี.ค. 66 A+ 15,000,000 15,520,307.55
14 . หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย SCC248A 30 ส.ค. 67 A+(tha) 20,000,000 20,852,692.24
15 . หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE22NA 10 พ.ย. 65 A- 5,000,000 5,122,411.26
16 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 4,116,776.99

17 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัช
ออฟฟิศ

BOFFICE - 88,600 748,670.00

18 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทางราง บีทีเอสโกรท กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
ขนส่งมวลชน

BTSGIF - 167,700 680,862.00

19 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPN       
 รีเทล โกรท

CPNREIT AA 188,900 3,872,450.00

20 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund CPTGF - 76,700 651,950.00
21 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF - 575,390 8,112,999.00

22 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิต
ธานี

DREIT - 477,000 2,671,200.00

23 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส

FTREIT A 347,518 4,100,712.40

24 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแก
รนด์ ออฟฟิศ

GLANDRT - 138,200

25 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  Golden Ventures REIT GVREIT - 184,000 1,803,200.00
26 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช HREIT - 159,662 1,389,059.40

27 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF - 70,709 777,799.00

28 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช 
โฮเทล

LHHOTEL - 36,900 308,115.00

29 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช 
ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์

LHSC - 32,600 329,260.00

30 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รี
เทล โกรท

LPF - 345,300 4,903,260.00

31 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย SPF - 48,300

32 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย
แลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

TPRIME - 78,800 654,040.00

33 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

WHART - 433,567 4,812,593.70

34 . หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 22,800 5,312,400.00
35 . หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 109,400 7,247,750.00
36 . หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป AWC 245,100 1,250,010.00
37 . หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู BANPU 51,800 569,800.00
38 . หุ้นสามัญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BBL 14,600 2,000,200.00
39 . หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS 121,700 3,042,500.00

40 . หุ้นสามัญ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM 117,100 1,018,770.00

41 . หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ BGRIM 20,000 705,000.00

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

กองทุนเ ปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
รายละเ อียดและอันดับความน่าเ ช่ือถือของตราสาร

ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2565

ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือ ผู้ออก 
ช่ือหลักทรัพย์  ผู้ รับรอง /

 อาวัล /ค้้าประกัน
วันครบ
ก้าหนด

อันดับ
ความ
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มูลค่าหน้าต๋ัว
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42 . หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ BH 6,100 954,650.00
43 . หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTS 100,848 927,801.60
44 . หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป CBG 7,700 831,600.00
45 . หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น COM7 18,400 791,200.00
46 . หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์ CPALL 68,800 4,472,000.00
47 . หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 66,040 1,591,564.00
48 . หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN 34,400 2,029,600.00
49 . หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน CRC 46,200 1,836,450.00
50 . หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน DTAC 18,100 891,425.00
51 . หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ EA 28,600 2,802,800.00
52 . หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า EGCO 4,000 680,000.00
53 . หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ GLOBAL 35,176 802,012.80
54 . หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี GPSC 21,573 1,558,649.25
55 . หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ GULF 89,940 4,609,425.00
56 . หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 100,702 1,601,161.80
57 . หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ INTUCH 24,600 1,912,650.00
58 . หุ้นสามัญ บมจ. ไออาร์พีซี IRPC 156,500 557,140.00
59 . หุ้นสามัญ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 43,000 1,999,500.00
60 . หุ้นสามัญ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 18,100 2,923,150.00
61 . หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE 9,100 596,050.00
62 . หุ้นสามัญ บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 106,975 1,476,255.00
63 . หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย KTC 19,700 1,211,550.00
64 . หุ้นสามัญ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH 91,500 869,250.00
65 . หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 40,030 1,341,005.00
66 . หุ้นสามัญ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล MTC 16,200 850,500.00
67 . หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. OR 91,900 2,297,500.00
68 . หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา OSP 23,000 862,500.00
69 . หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. PTT 218,800 8,423,800.00
70 . หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 30,440 4,383,360.00
71 . หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC 34,500 1,750,875.00
72 . หุ้นสามัญ บมจ. ราช กรุ๊ป RATCH 11,100 488,400.00
73 . หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน SAWAD 10,500 598,500.00
74 . หุ้นสามัญ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 26,000 2,964,000.00
75 . หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย SCC 9,200 3,523,600.00
76 . หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย SCGP 32,900 1,990,450.00
77 . หุ้นสามัญ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) STGT 21,900 552,975.00
78 . หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ TIDLOR 17,800 685,300.00
79 . หุ้นสามัญ บมจ. ธนาคารทิสโก้ TISCO 6,100 613,050.00
80 . หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์ TOP 15,600 807,300.00
81 . หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE 255,643 1,316,561.45
82 . หุ้นสามัญ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB 739,990 976,786.80
83 . หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป TU 36,480 689,472.00

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มี.ค.  65 31 มี.ค.  64 31 มี.ค.  63 29 มี.ค.  62 30 มี.ค.  61

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 12.848 11.8777 13.0355 13.0144 12.0665

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 13.1552 12.848 11.8777 13.0355 13.0144

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +2.39% +8.17% -8.81% +0.16% +7.86%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +3.35% +12.17% -6.44% +0.12% +6.79%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 389                                     684                                1,138                          83                               66                                     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 315                                     389                                684                              1,138                         83                                     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 357                                     520                                878                              624                             65                                     

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -82 -341 -369 +1,049 +12

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี** (Average redemption rate) 0.16% 0.32% 0.78% 0.37% 0.21%

** เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง          ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

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

ร้อยละต่อปี (30 ธ.ค.  64) (30 ก.ย .  64) (31 มี.ค.  64) (29 มี.ค.  62) (10 เม.ย .  55)

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง +0.79% +1.69% +2.39% +0.30% +2.79%

เกณฑ์มาตรฐาน *** +0.57% +1.78% +3.35% +2.72% +4.18%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

*** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี  22.5% 

และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระดับ BBB ข้ึนไป อายุ 1 - 3 ปี  22.5% 

และอัตราดอกเบ้ียกู้ยืมระหว่างธนาคารส้าหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  15%

และดัชนีผลตอบแทนรวม SET 30%

และ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (10%)
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทนุ ระยะปานกลาง                                                                               
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหน่ึง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุของคคลหรือก
ลุ่มบคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั จึงไม่
มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทหารไทยจดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทพัลงทุน ระยะปานกลาง ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 
 “ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์
การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
 
“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”   
 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet 
ของส านกังานส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.tmbameastspring.com” 
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม
หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน    1 กรกฎาคม 2565 

 
 

http://www.sec.or.th/

