กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์
สหรั ฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ตามประเภทของสินทรัพย์ที่เข้ าลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ
มีแนวโน้ มแข็งค่า โดยทังนี
้ ใ้ นส่วนของเงินที่นาเข้ าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทา
รายการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรื อรับชาระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว อาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อ
เป็ นการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่ น การท าสัญ ญาสวอป และหรื อสัญ ญา
ฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับ อัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบีย้ หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ กลต.
ประกาศกาหนด ซึง่ อาจทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น เช่น กองทุนรวมอาจเข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรื อกองทุนรวม
อาจเข้ าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้ า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration จึงเหมาะสมกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุน และประสบการณ์การลงทุนของผู้ลงทุนเอง
กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปี ขึ ้นไป
เนื่องจากกองทุนนีล้ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานกาหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยจัด
ทัพลงทุน ระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวน
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอนาคต อันเนื่องมาจากการแก้ ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกองทุนจะดาเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายให้
สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ทาธุรกรรมด้ วย
[(รวมเรี ยกว่า”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และ
กองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เข้ าลงทุน เป็ นต้ น]
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บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
(“กองทุน ”)ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถื อครองกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของ
กองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คล
ดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว และปฏิบัติตามเกณฑ์และ
ข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัท
จัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจาก
เหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความ
จ าเป็ นจะต้ องปฏิ บัติตามกฎหมายของรั ฐ ต่างประเทศ ไม่ว่าที่ เกิ ดขึ น้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อจะเกิ ดขึ น้ ในอนาคต เช่ น
ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น ผู้ถื อหน่ วย
ลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธ
สัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การ
หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดิ นแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ ถื อ Green Card ที่ อ อกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุน
ซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

-3-

ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
TMB Asset Allocation Long Term Fund
(ชื่อย่อ: TMBAALF)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ และจัดการกองทุน :

27 มีนาคม 2555

:

10 เมษายน 2555

วันที่จดทะเบียนกองทุน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนเปิ ดผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน
:
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และหรื อเงิน
ฝาก รวมทังหลั
้ กทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างทังในและต่
้
างประเทศ โดยมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ขึ ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพตลาด
ในแต่ละขณะ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรื อทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารกองทุน (efficient portfolio management) เช่นการทาสัญญาสวอป และหรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบี ้ย หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกาหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้ า
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรื อกองทุน
รวมอาจเข้ าลงทุนในสัญญาขายตราสารล่วงหน้ า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio Duration และอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรา
สารหนี ้ที่มีลกั ษณะสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) รวมทังกองทุ
้
นอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการ
ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ตามประเภท
ของสินทรัพย์ที่เข้ าลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงใน
กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า โดยทังนี
้ ใ้ นส่วนของเงินที่นาเข้ าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจาก
วันที่กองทุนทารายการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรื อรับชาระเงิน (Settlement Date) กองทุนอาจลงทุนใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน นอกจากนี ้ การทา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว อาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่
เพิ่มขึ ้น
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ (Unlisted
Securities)
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึน้ จากดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ แรกที่ราคา
10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 1
บาทต่อหน่วย แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวจากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึ่งกาไรที่ได้ รับจากการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (Benchmark) :
- ตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ
1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สัดส่วน
(%):10.00
2.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00
3.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
สัดส่วน (%):15.00
4.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB
ขึ ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สัดส่วน (%):10.00
5.อัตราอ้ างอิง THBFIX สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สัดส่วน (%):15.00
หมายเหตุ: การเปลี่ยนดัชนีชี ้วัด (Benchmark) เฉพาะในสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สาหรับ
ระยะเวลา 1 ปี เป็ น อัตราอ้ างอิง THBFIX สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ วดั ผลการดาเนินงานเป็ น Net Total Return ในช่วงแรกอาจทาให้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมดีขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี ้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี ้วัดมาตรฐานใหม่
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี ้ทังหมดเสี
้
ยภาษี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ี
การเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่
ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่มกี ารกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ ง
ชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 4,000 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และ
ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ : เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทนจากจากการลงทุนที่เหมาะสมในตราสารแห่งทุน ตรา
สารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝาก รวมทัง้ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุน ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภท
ต่าง ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ ตามที่ระบุไว้ ในโยบายการลงทุนที่
กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ โดยผู้จดั การกองทุนจะเป็ นผู้ผ้ ปู รับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นของการ
จัดหาและ/หรื อเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรื ออัตราดอกเบี ้ยให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ
- ควรลงทุนในระยะเวลา : กองทุนนี ้เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Horizon) ประมาณ 5 ปี
ขึ ้นไป
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: - กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และหรื อเงินฝาก รวมทัง้ หลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่ างได้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ ดังนัน้
ในช่วงที่กองทุนเน้ นลงทุนในหุ้นการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของหุ้นที่กองทุนลงทุนและหรื อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลให้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลงขึ ้นลง กรณีที่กองทุนเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย
หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารหนี ้ อาจมีผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
การที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทงตราสารทุ
ั้
นและตราสารหนี ้ ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุนมากขึ ้น
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ได้ ทกุ วันทาการ ด้ วย
วิธี
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคตและ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิ ด
บัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมายเหตุ 1.
2.

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน

เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขาย รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้
ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7
วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)***
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
บวกค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
1.00%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ *

สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่ า นบริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อ้ คืน บางแห่ งที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและปั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ ปรับเพิ่มได้ สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซือ้ สามารถซือ้ หน่วยลงทุน ได้ ด้วยตนเองที่ สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอก
รายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่ต้องการให้
ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐาน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน
ระยะยาว ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว
หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้

ระหว่ างวันทาการ
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามเวลาที่บริษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน กาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาสัง่ ซื ้อ และระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสั่งซื ้อเท่านัน้ โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซื ้อ พร้ อมเช็คขีด
คร่อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทหารไทยระยะยาว”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..............................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน)” และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้ องยื่นคาขอใช้ บริ การธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริ การธุรกรรมทาง
อินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับใช้ บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้สั่งซือ้ สามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนการทารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้ องเพื่อ เข้ าสู่ระบบ และ
สามารถขอเปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครั ง้ แรก หรื อใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขัน้ ตอนการสั่งซื ้อ ระบบจะ
ทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละ
ไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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อนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbameastspring.com ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธน
ชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคาร
กรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับ
บริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุ
ไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
นัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้
ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่
สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการ
ลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ ก่อนที่ท่านจะทารายการสั่งซื อ้
ดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซื ้อของงวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ ใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดั งกล่าวได้ โดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้
เวลาในการรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2
สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน เป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้

ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร. 1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาไม่เป็ น
บัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริการนี ้ได้ ทกุ วันทาการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มี
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-
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การตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่ วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่ นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่น
ที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
แล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่ หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื ้อนัน้ ซึ่งผู้สั่งซื ้อ
สามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทา
การส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัท
ไม่ได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่ า นบริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ ง ที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ
แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้
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การขายคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ขายคืนเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้ ***
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
ไม่มี

หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ไ ด้ ผ่ า นบริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้ ส นับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ ง ที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขายโดยระบุ
จานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริ การ
ดังกล่าวแล้ ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24
ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเอง
ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธี การอื่น ที่อ าจมีขึ น้ ในอนาคต หรื อ ติดต่อ
สอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริการนี ้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น ** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมี
ตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดใน
้
บัญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั
บริษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี หรื อตามที่แจ้ งไว้ ภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ (ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคื นหน่วยลงทุนได้
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการได้)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี ) ใน
เขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชี หรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปั จจุบนั บลจ. ทหารไทย สามารถชาระเงิ น
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการได้)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้
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โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบ
คาสัง่ ขายให้ ชดั เจนหรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทรศัพท์ 1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทั ง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวั น ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ทราบล่ ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
สาขา หรื อช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการกาหนดเวลาซื ้อขายที่แตกต่างจากรายละเอียด
ที่ระบุไว้ ตามตารางข้ างล่างนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการทารายการของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ดังกล่าวเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทุ กวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ สับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน***
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

หมายเหตุ *

1 บาท ขึ ้นไป*
เก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนนี ้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
บวกค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
1.00%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)

สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่ า นบริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อ้ คืน บางแห่ งที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและปั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับ
เพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิม่ ได้ สงู สุดไม่เกิน 100
หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีทเี่ ป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้
ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชอื่ กองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรือ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และ
ชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริการ
ดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง**
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเลื อ กใช้ บริ การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ข องบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ ตอนการทารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทาการ
ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
(www.tmbameastspring.com) สามารถทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วย
ลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com

สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อ
สอบถามที่บริษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนใน
แต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ ทารายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่ของสัปดาห์หรื อของเดือนหรื อของ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ไตรมาสหรื อของปี ที่ต้องการทารายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ ว่าจะเลือกให้ ทารายการในวันทาการก่อนหรื อ
หลังวันที่ต้องการในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของบริษัทจัดการ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรั บคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัท
จัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมู ล
ในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคา
ขอยกเลิก

สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และไม่
เป็ น บัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริการนี ้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความ
มีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดียวกัน
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนบางแห่งที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนต้ นทาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนปลายทาง
ธนรัฐ, ธนบดี, ธนบดี RMF,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
ธนไพศาล RMF,
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF
Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
World Equity Index, Emerging Markets Equity,
US500 Equity, China Equity Index,

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T
T+1

T

T

T

T*
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โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ , ออยล์ฟันด์,
Global Bond RMF, US500 RMF,
โกลด์ สิงคโปร์ RMF
ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ ทเทอม
อินคัม พลัส,
ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
SET50, SET50 ปั นผล,
JUMBO 25
China Equity Index
Global Bond ,
โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
Global Income,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity,
US500 Equity ,
โกลด์ สิงคโปร์ , โกลด์ ฟั นด์,
ออยล์ฟันด์

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T

T

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*

T*

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*

T* + 1

หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
Q: การจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีท่กี ารเสนอขายครัง้ ถัดไป
A:ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสั่งซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามหัวข้ อคาถาม “กรณีใดที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรื อตามหัวข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” หรื อเรื่ องการหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวัน
ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามหัวข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน”
3)บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

- 17

3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ า งหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คล
ดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 3.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว
ตามข้ อ 3.1 – 3.4
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แ ก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หารด้ วยราคาขายต่อหน่วย
ลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รั บ
การจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งโดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล และใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4
ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
Q: เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการซือ้ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรื อรั บซือ้ คืน ณ
วันใด
A: ในกรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหรื อวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ที่คานวณภายในสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะ
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวัน
ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจานวนเงินที่
ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่ วยที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู ั่ งซื ้อ
ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรั บคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่า การรั บคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สบ
ั เปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF) หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)

หากการสับเปลี่ยนนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อ
ประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
“ทหารไทย” (ต้ นทาง) ไปกองทุนรวม “ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อาจเกิดขึ ้นโดยมิได้ ตั ้งใจ
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุ น ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบัน อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ ูออกตราสารหนี ้หรื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
สาหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทา
การที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing factor เพื่อ
สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น
การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อ
สมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายใน
การซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื ้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ (threshold) ที่
กาหนดไว้
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o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1.
ต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่า ยจากการซือ้ ขายทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2.
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ ต้ นทุน
ในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3.
ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจ ของบริ ษัท
จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนใน
วัน ท าการที่ มีการใช้ เครื่ อ งมือ swing pricing และบริ ษั ท จัด การจะนายอดซือ้ หน่ วยลงทุน ดัง กล่ าวไปใช้ ในการ
พิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัท
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จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของ
วันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือนี ้
•
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เ ฉพาะวัน ท าการซือ้ ขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเที ยบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า
swing threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่ได้ รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิ จของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด


การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)

การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี ้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้ อง
ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษั ท จัด การจะก าหนด Redemption Gate ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 15 ของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
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• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี ส้ ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ ว ย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
(switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch
out)
• บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ ต่ า กว่ า Redemption Gate ขัน้ ต่ า และ gate period จะไม่ ม ากกว่ า ระดับ เพดานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
โครงการ
• คาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับ ซื ้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ
จัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
• ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจ
ของบริ ษั ท จัด การ แต่ ไม่ ต่ า กว่ า Redemption Gate ขัน้ ต่ า ที่ ร ะบุใ นโครงการ และไม่ เ กิ น Gate period สูง สุด ที่ ร ะบุใ น
โครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะรั บซือ้ คืน หน่ วยลงทุนหรื อสับ เปลี่ ย นหน่วยลงทุน เกิน กว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption
Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณา
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อ สมติฐานและหรื อ การ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้
Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด

การดาเนินการในกรณีท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่
ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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โ ด ย ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ผู้ ดู แ ล ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ อั น เ นื่ อ ง จ า ก เ ห ตุ จ า เ ป็ น ต า ม ก ร ณี ใ ด ก ร ณี ห นึ่ ง ดั ง นี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ ข ายหรื อ ไม่รั บซือ้ คืน หน่วยลงทุน ตามคาสั่งที่ รั บไว้ แ ล้ วหรื อ จะหยุด รั บ คาสั่ง ซือ้ หรื อค าสั่งขายคืน หน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ ข ายหรื อ ไม่รั บซื อ้ คืน หน่ วยลงทุน ตามคาสั่งที่ รั บไว้ แ ล้ ว หรื อจะหยุดรั บค าสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืน หน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง
(3) มี ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ในช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัดการพบว่า ราคารั บ ซือ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ไม่ ถูก ต้ อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่เกิน
10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การ
ผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ ห้ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุนวันอื่น
และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับ
การซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใ ช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
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ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ิใ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรั บคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรก็
ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษทั
จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทาการ
ติดต่อกัน เว้ นแต่มีข้อความสงวนสิทธิที่ระบุไว้ ในโครงการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีเหตุ
ความจาเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับคา
ขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4
วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใด ๆ จากผู้ถือ
หน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ อง
แล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื่อผู้รั บโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
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ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ ผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชาระ/
รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ นการ
โอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น

Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธีดงั นี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
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สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข.

ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการ
ทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด

Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1.การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบคุ คลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริ ษัทจัดการจะนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2.ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน
บังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุน รวมและบริ ษัท จัดการถื อ ว่า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ง ถูก ก าหนดให้ ต้ อ งเข้ าผูก พันตนกับ หน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
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(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหัก
เงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้รั บ ฝากทรั พย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพ ย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ
เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในแล ะต่างประเทศ
ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐ อเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ใน
กรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

- 30

ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอ
เปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่า วถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษัท
จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่ อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น
บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อ หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
(หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็ นแกนนาของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ ให้ เป็ นบริษัทจัดการกองทุน
ที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กับประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่ งใสและมีอิสระใน
การดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ
เป็ น "บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ 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 อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริมชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริมชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
คุณเบญจรงค์

ขอเกียรติวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

- 32

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
85 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
214,995 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ

รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2539 ปริญญาโท การเงิน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
(นิด้า)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด
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นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Q:
A:

2563-ปั จจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 - 2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

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
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

Q:
A:

ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นาย เทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

- 34

• ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง
หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
• การลงทุนในกองทุนนีก้ ับกองทุนอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกันมีความเสี่ยงที่แตกต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) ระดับ 5 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง (จากทัสู งง้ หมด
ควำมเสี่ ยง / ผลตอบแทน
ต่ำ
แบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง
(ระดับ 3) เป็ นต้ นไป (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่ างประเทศบางส่ วน โดยมีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว มี 9 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง ความผันผวนทางด้ านราคาหรื อผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์
หรื อตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทาง
การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ แต่ทงนี
ั ้ ้ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยกองทุนจะกระจายการลงทุน
ในหลักทรัพย์ ประเภทต่างๆ ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทัง้ มีการดาเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk)
คือความเสี่ยงที่มลู ค่าของกองทุนลดลง อันเนื่องจากความผันผวนของราคามูลค่าตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินลดลง ตราสารหนี ้ก็มกั จะมีราคาสูงขึ ้น กองทุนก็ได้ ผลตอบแทนในรูปของกาไร
(Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึน้ ราคาของตราสารหนีก้ ็มักจะลดลง และอาจทาให้ กองทุนเกิดผล
ขาดทุนขึ ้นได้ แม้ ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมัน่ คงและมีความสามารถในการชาระหนี ้เป็ นปกติก็ตาม ยิ่งตราสารหนี ้มีอายุ
ยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบี ้ยมีการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมาก ทังนี
้ ้กองทุนจะพยายามกระจายการลงทุน ในหลาย ๆ
ตราสาร ตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เพื่อให้ กองทุนมีความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี ้ยไม่มากนัก
3. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ ูออกตราสารหรื อผู้ค ้าประกัน ผิดนัดชาระหนีเ้ งินต้ นและดอกเบี ้ยของตราสาร เมื่อครบ
กาหนดชาระ กองทุนอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการถือตราสารนี ้ได้
เพื่อให้ กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว มีความสามารถในการชาระหนี ้ หรื อ Credit Risk อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่กล่าวไว้ ในนโยบายการลงทุนของโครงการ โดยในส่วนของตราสารหนี ้
จะลงทุนในตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade และจะทาการวิเคราะห์คุณภาพ
และความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อของผู้ออกตราสาร
เป็ นประจาสม่าเสมอ รวมถึงเข้ าไปศึกษาปั จจัยพื ้นฐานของผู้ออกตราสาร/ ผู้คาประกัน/ คู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรมอย่าง
รอบคอบก่อนเข้ าทาการลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
คือความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื ้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลา หรื อราคาที่ต้องการ / เหมาะสม เนื่องจากหลักทรัพย์ที่
กองทุนเข้ าลงทุน / ถือครองอยู่นนขาดสภาพคล่
ั้
อง หรื อเป็ นไปตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วน
ของตราสารหนี ้ กองทุนจะมีนโยบายที่จะกระจายหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้ มีอายุคงเหลือของหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน และ
เป็ นหลักทรั พย์ ที่มีคุณภาพในระดับ Investment grade เพื่อเป็ นการเพิ่ม สภาพคล่องของหลักทรั พย์ ตลอดจนมีการ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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กาหนดสัดส่วนขันต
้ ่าของการคงทรัพย์สินประเภทที่มีสภาพคล่องสูงมาก สาหรับในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น
จะคานึงถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ในส่วนของเงินลงทุนต่างประเทศ กองทุนจะมีความเสี่ยงของประเทศ
ที่เข้ าลงทุน อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในประเทศนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ เปลี่ยนนโยบายของ
ประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ โครงสร้ างหรื ออัตราในการจัดเก็บภาษี ข้ อจากัดในการโอนเงินออกนอกประเทศ
หรื อประเทศประสบปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อจะด้ วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม จนทาให้ ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ ตรงตาม
ระยะเวลาหรื อจานวนเงินที่ตกลงกันไว้ รวมถึงอาจทาให้ กองทุนเกิดความเสี่ ยงจากการเสียค่าปรับเนื่องจากการผิดนัด
สัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนขันสุ
้ ดท้ ายที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน โดยทังนี
้ ้
กองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ได้ รับการ
ยอมรั บจาก สานักงาน กลต. ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาลงทุนบริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน้ ฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ นัน้ ๆ ซึง่ อาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้
บ้ าง
6. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นนอกเหนือไปจากความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แทนการรับดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นคืน ในราคาที่ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ า ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้ สิทธิในการแปลงสภาพ ก็ยังคงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะได้ รับ ดอกเบี ้ยและเงินต้ นตาม
สัญญา ทังนี
้ ้กองทุนจะพยายามควบคุมความเสี่ยง โดยควบคุมสัดส่วนการลงทุน ให้ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
7. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่เป็ นไปตามเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้ า
หรื อตัวแปร และโครงสร้ างของตราสารประเภทนี ้ ไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อลดความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญาและ/หรื อ ในตราสาร กองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้ (Investment grade) จากสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถื อ ที่ ได้ รั บ การยอมรั บจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กองทุนจะพยายามควบคุมความเสี่ยง โดยควบคุมสัดส่วนการลงทุน ให้ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
8. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น กล่าวคือ หาก
ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็ น
เงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึ่งจะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาทมีค่า
อ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเมื่อคานวณเป็ น
สกุลเงินบาทมากขึ ้น
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านนี ้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน ตามประเภทของสินทรั พย์ ที่เข้ าลงทุน ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งผู้ลงทุนอาจ
ได้ รับกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
9. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ ขายตราสารล่ วงหน้ า
กองทุนอาจมีการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน (efficient portfolio management)
1) ในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกั นความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate
Risk) หรื ออัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุน
จะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ ย งดังกล่ าวข้ างต้ น แล้ ว การเข้ า ท าธุร กรรมการซือ้ ขายล่ วงหน้ า อาจมี ต้น ทุน อยู่บ้ าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
อนึ่ง การทาธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตรา
ดอกเบี ้ย และอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุน
ก็หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
2) ในการเข้ าท าธุ ร กรรมการซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารกองทุ น (efficient portfolio
management) บริ ษัทฯ จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด หรื อตามที่ได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สัญญาได้ ต้องเป็ นสินค้ า ซึ่งมีสินค้ า
เป็ นตราสารแห่งหนี ้ หรื อมีตราสารแห่งหนี ้เป็ นองค์ประกอบในการคานวณตัวแปร หรื อมีตวั แปรเป็ นอัตราดอกเบี ้ย อันดับ
ความน่าเชื่อถือ หรื อเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี ้ของตราสารแห่งหนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มี
ตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในกรณีดงั กล่าวได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
เท่านัน้ และการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สัญญาต้ องไม่ทาให้ วัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนันเบี
้ ่ยงเบน และต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ ายความเสี่ยงด้ านเครดิต หรื อเป็ นการเคลื่อนย้ าย
ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรื อเศรษฐกิจ (Credit derivative)
(2) การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าต้ องกระทาในศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าหรื อในกรณีที่
กระทานอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งต้ องเป็ นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้ง
ขึ ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อผู้ค้าสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อนิติบคุ คลอื่นที่
สานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี ้การทาธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา (Counter Party
Risk) ซึ่งกองทุนจะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะเลือกทาสัญญากับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับ Investment Grade เท่านัน้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก
3. หน่วย CIS
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรื อ
เงินฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่
มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สิน ดังนี ้
6.1 ตราสารทุน / หน่วย infra / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรื อ รอจดทะเบียนในกระดาน
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุ
กูก ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้
ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade และอยูใ่ นระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
6.3 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบ
ของ organized market หรื อเทียบเท่า
6.4 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.5 ธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
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(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark +10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ าม
เปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย ต้ องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับ
กองทุนรวมนี ้ และไม่ทาให้ ความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITS
5. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
6. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
7. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร Non-investment grade/Unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
8. ตราสารที่มีอนั ดับความนาเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออกทีต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment grade/Unrated)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
เม.ย. 62 - มี.ค.63 เม.ย. 63 - มี.ค.64
เม.ย. 64 - มี.ค.65
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ไม่เกิน 1.9795
1.5290
1.5384
1.5596
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.6050
1.3365
1.3345
1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070
0.0321
0.0320
0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140
0.1604
0.1719
0.1900
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0535
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ภาษีเงินได้
อัตราตามจริง
0.0114
0.0394
0.0518
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
1.5404
1.5778
1.6114
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว

ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ตามที่จา่ ยจริง

เรียกเก็บจริง
เม.ย. 62 - มี.ค.63
0.11
(1,927,426.95 บาท)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

เรียกเก็บจริง
เม.ย. 63 - มี.ค.64
0.05
(637,391.28 บาท)

เรียกเก็บจริง
เม.ย. 64 - มี.ค.65
0.01
(105,118.36 บาท)
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตาม
โครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน /
ไม่เกิน 1.50
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

เรียกเก็บจริง
17 พ.ค 63
1 ก.ค 63
30 มิ.ย 63
5 มิ.ย 65

2 ม.ค. 62
17 พ.ค 63

6 – 30 มิ.ย 65

0.50

ไม่เรี ยกเก็บ

0.50

0.25

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วย
ลงทุน (Spread) ทีเ่ รี ยก
เก็บจากผู้ทารายการนี ้
เรี ยกเก็บเมื่อมีการสัง่ ซื ้อ
ขาย หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (เก็บเข้ า
กองทุน)

ไม่เกิน 0.75

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน

5 บาท ต่อหน่วย 5 บาท ต่อหน่วย 5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน ลงทุน 1,000
1,000 หน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
หน่วย

(ต่ อ)ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บ
จากผู้ทารายการนี ้ เรี ยกเก็บเมื่อมีการสัง่ ซื ้อ ขาย
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
*สาหรับรายการที่มีผลตัง้ แต่ วนั ที่
1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้ นไป

ไม่เกิน 1.50

*0.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.75

ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000
หน่วย

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

17.28%

หมายเหตุ :
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
2.บริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกา ร
โดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่
จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การ
จัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของ
บริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)* ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เมื่อมีการสัง่ ซื ้อ ขาย หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะถูกนาส่งเข้ าหรื อ
ตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-
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กองทุ น เปิ ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
รายงานสรุ ป เงิน ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
กลุ่ ม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่า้ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

มู ล ค่ า ตาม
ราคาตลาด (บาท)
55,898,611.45

% of NAV
7.41%

0.00

0.00%

178,808,009.83
0.00

23.72%
0.00%

500,506,009.62
9,798,023.08

66.39%
1.30%
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กองทุ น เปิ ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565

หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
หน่วยลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ขนส่ งและโลจิสติกส์
หุ้นกู้
หุ้นสามัญ
พลั งงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
พาณิชย์
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ขนส่ งและโลจิสติกส์
อาหารและเครื่องดืม่
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
การแพทย์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
วั สดุก่อสร้าง
เงินทุนและหลั กทรัพย์
บรรจุภัณฑ์
ชิ้นส่ วนอิ เล็ กทรอนิกส์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
อื่ น ๆ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

มู ล ค่ า ตามราคา
% of NAV
ตลาด (บาท)
745,010,653.98
98.82%
9,798,023.08
1.30%
55,898,611.45
7.41%
122,927,922.10
16.31%
89,649,827.40
11.89%
30,902,588.70
4.10%
2,375,506.00
0.32%
178,808,009.83
23.72%
377,578,087.52
50.08%
111,770,026.25
14.83%
43,987,560.52
5.84%
38,099,728.60
5.06%
37,788,197.95
5.01%
36,865,020.20
4.88%
21,280,969.00
2.82%
16,627,010.00
2.20%
16,018,600.00
2.13%
15,040,400.00
1.99%
14,094,400.00
1.87%
13,435,150.00
1.78%
7,973,900.00
1.06%
2,377,650.00
0.32%
2,219,475.00
0.29%
9,051,982.89
1.18%
13,769,479.38
1.83%
-4,717,496.49
-0.65%
754,062,636.87
100.00%
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กองทุ น เปิ ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
พันธบัตร
อายุ คงเหลื อน้อยกว่ าหนึ่งปี
รวมพันธบัตร
หุ้นกู้
Rating A+
Rating A+(tha)
Rating AARating ARating AA+(tha)
Rating A
Rating AA
Rating BBB+
รวมหุ้นกู้
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หน่วยลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่าดับบลิ วเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรั
พย์ เพื่ออุ ตสาหกรรม เฟรเซอร์ส
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่าดุสิตธานี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ เหมราช
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ ภิรชั ออฟฟิศ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ขนส่ งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
รวมหน่วยลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
หุ้นสามัญ
พลั งงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. กัลฟ์ เอ็ นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิ ตปิโตรเลี ยม
บมจ. พลั งงานบริสุทธิ์
บมจ. ปตท. น้้ามันและการค้าปลี ก
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด
(บาท)

% of NAV

55,000,000

55,898,611.45
55,898,611.45

7.41%
7.41%

49,000,000
37,000,000
25,000,000
22,300,000
17,000,000
15,000,000
5,000,000
3,000,000

51,102,511.48
38,577,480.64
24,904,805.75
23,079,523.04
17,532,067.27
15,305,656.55
5,232,518.35
3,073,446.75
178,808,009.83

6.78%
5.12%
3.30%
3.06%
2.33%
2.03%
0.69%
0.41%
23.72%

9,798,023.08
9,798,023.08

1.30%
1.30%

1,513,100
1,364,261
671,000
959,910

21,486,020.00
15,143,297.10
13,755,500.00
11,326,938.00

11.89%
2.85%
2.01%
1.82%
1.50%

1,562,000
771,100
501,029
212,400
207,500
170,300
118,300
132,700

8,747,200.00
7,556,780.00
4,358,952.30
1,805,400.00
1,753,375.00
1,413,490.00
1,194,830.00
1,108,045.00

1,990,827
257,448

28,070,660.70
2,831,928.00

585,100

2,375,506.00
122,927,922.10

1.16%
1.00%
0.58%
0.24%
0.23%
0.19%
0.16%
0.15%
4.10%
3.72%
0.38%
0.32%
0.32%
16.31%

33,768,350.00
18,462,812.50
17,559,648.00
11,221,000.00
9,212,500.00
6,254,465.75

14.83%
4.48%
2.45%
2.33%
1.49%
1.22%
0.83%

877,100
360,250
121,942
114,500
368,500
86,567
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บมจ. ไทยออยล์
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
บมจ. ผลิ ตไฟฟ้า
บมจ. บ้านปู
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ราช กรุ๊ป
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ้ากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารทิสโก้
พาณิชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ. คอมเซเว่ น
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. อิ นทัช โฮลดิง้ ส์
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ไมเนอร์ อิ นเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. โอสถสภา
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
บมจ. ไทยยู เนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แอสเสท เวิ รด์ คอร์ป
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ มู ล ค่ า ตามราคาตลาด
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
(บาท)
62,600
3,239,550.00
80,000
2,820,000.00
16,200
2,754,000.00
207,800
2,285,800.00
627,500
2,233,900.00
44,500
1,958,000.00
104,300
72,800
58,600
429,225
2,966,936
24,600

11,890,200.00
11,757,200.00
8,028,200.00
5,923,305.00
3,916,355.52
2,472,300.00

275,800
185,200
403,786
141,304
73,700

17,927,000.00
7,361,700.00
6,420,197.40
3,221,731.20
3,169,100.00

91,300
98,500
1,024,553
72,700

21,272,900.00
7,658,375.00
5,276,447.95
3,580,475.00

438,700
469,300
404,156

29,063,875.00
4,082,910.00
3,718,235.20

264,380
160,234
92,200
30,700
146,480

6,371,558.00
5,367,839.00
3,457,500.00
3,315,600.00
2,768,472.00

137,800
982,600
366,900

8,130,200.00
5,011,260.00
3,485,550.00

488,000
24,400

12,200,000.00
3,818,600.00

% of NAV
0.43%
0.37%
0.37%
0.30%
0.30%
0.26%
5.84%
1.58%
1.56%
1.06%
0.79%
0.52%
0.33%
5.06%
2.38%
0.98%
0.85%
0.43%
0.42%
5.01%
2.82%
1.02%
0.70%
0.47%
4.88%
3.85%
0.54%
0.49%
2.82%
0.84%
0.71%
0.46%
0.44%
0.37%
2.20%
1.08%
0.66%
0.46%
2.13%
1.62%
0.51%
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จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. อิ นโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
วั สดุก่อสร้าง
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
เงินทุนและหลั กทรัพย์
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
บมจ. เงินติดล้ อ
บมจ. ศรีสวั สดิ์ คอร์ปอเรชั่น
บรรจุภัณฑ์
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ชิ้นส่ วนอิ เล็ กทรอนิกส์
บมจ. เคซีอี อี เลคโทรนิคส์
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
รวมหุ้นสามัญ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
จ้านวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด
(บาท)

172,400
138,400

8,016,600.00
7,023,800.00

36,800

14,094,400.00

79,200
65,100
71,200
42,200

4,870,800.00
3,417,750.00
2,741,200.00
2,405,400.00

131,800

7,973,900.00

36,300

2,377,650.00

87,900

2,219,475.00
377,578,087.52
13,769,479.38
-4,717,496.49
754,062,636.87
55,561,924.06
13.5715

% of NAV
1.99%
1.06%
0.93%
1.87%
1.87%
1.78%
0.65%
0.45%
0.36%
0.32%
1.06%
1.06%
0.32%
0.32%
0.29%
0.29%
50.08%
1.83%
-0.65%
100.00%

คาอธิ บายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
AAA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มีความเสี่ยง “น้ อย
ที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อ
ค ้าประกันโดยรัฐบาล
AA(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขันนี
้ ต้ ่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี ้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของประเทศไทยเพียง
เล็กน้ อย
A(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
BBB(tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันปานกลางเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ มากว่า
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตรา
สารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-
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สัญลักษณ์ และคาอธิ บายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสัน้ มีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ FitchRatings
F1(tha) ระดับความสามารถขันสู
้ งสุดในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อ
ตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้ อันดับความน่าเชื่อถื อภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจ้ ะยอมให้
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้ อยที่สดุ " เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ วจะ
กาหนดให้ กับตราสารทางการเงิ นที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มี ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+"
แสดงไว้ เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha) ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ ออกตรา
สารหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
F3(tha) ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั ้นมากกว่าตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับที่สงู กว่า
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ

AA
มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A
มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
T1
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะ
ได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี ้ที่ดกี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้ รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่ องหมาย "+" ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิ่งขึ ้น
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-
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T2
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสั ้น
ในระดับที่น่าพอใจ
T3

ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสั ้นในระดับที่ยอมรับได้

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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.
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.
P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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.
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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.
หมายเหตุ
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสาหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่ องหมาย "+" หรื อ "-" อาจจะถูกระบุไว้ เพิม่ เติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ
เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชือ่ ถือขันหลั
้ กทังนี
้ ้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ ายดังกล่าวสาหรับ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-
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อันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรื ออันดับที่ต่ากว่า "CCC(tha)"
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสณ
ั ลักษณ์ต่อท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั ้น
นอกเหนือจาก "F1(tha)"

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

- 51

กองทุ น เปิ ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว
รายละเอี ย ดและอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสาร
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
ประเภทหลั ก ทรั พ ย์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .

พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
เงินฝากธนาคาร
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

21 . หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ชื่ อ ผู้ อ อก

ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บจ. น้้าตาลมิตรผล
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิศ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแกรนด์ ออฟฟิศ
Golden Ventures REIT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
บมจ. บ้านปู
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
-

ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์
ผู้ รั บ รอง / อาวั ล
/ค้้ า ประกั น

วั น ครบ
ก้ า หนด

อั น ดั บ
ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ

LB22DA
17 ธ.ค. 65 GOV
AP235A
17 พ.ค. 66
AAWN235A 11 พ.ค. 66 AA+(tha)
AWN244B 11 เม.ย. 67 AA+(tha)
BDMS242A 8 ก.พ. 67
AA
BEM254A
5 เม.ย. 68
A
BJC269A
7 ก.ย. 69
A+
BTSG27NA 6 พ.ย. 70
A
CPF228A
3 ส.ค. 65
A+
HMPRO22NA 14 พ.ย. 65
AAMPSC233A 13 มี.ค. 66
A+
SCC248A
30 ส.ค. 67 A+(tha)
TRUE22NA 10 พ.ย. 65
AKBANK
AA(tha)
BOFFICE
BTSGIF
CPNREIT
AA
CPTGF
DIF
DREIT
-

มู ล ค่ า หน้ า ตั๋ว

55,000,000
22,300,000
15,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
15,000,000
5,000,000
3,000,000
25,000,000
31,000,000
37,000,000
3,000,000

มู ล ค่ า ตามราคา
ตลาด (บาท)

207,500
585,100
671,000
212,400
1,990,827
1,562,000

55,898,611.45
23,079,523.04
15,394,551.15
2,137,516.12
5,232,518.35
10,269,306.20
15,946,197.60
5,036,350.35
3,081,011.61
24,904,805.75
32,075,302.27
38,577,480.64
3,073,446.75
9,798,023.08
1,753,375.00
2,375,506.00
13,755,500.00
1,805,400.00
28,070,660.70
8,747,200.00
11,326,938.00

FTREIT

A

959,910

GLANDRT
GVREIT
HREIT
JASIF
LHHOTEL
LHSC
LPF
SPF
TPRIME
WHART
ADVANC
AOT
AWC
BANPU
BBL
BDMS
BEM
BGRIM
BH
BTS

-

286,900
771,100
501,029
257,448
132,700
118,300
1,513,100
176,500
170,300
1,364,261
91,300
438,700
982,600
207,800
58,600
488,000
469,300
80,000
24,400
404,156

7,556,780.00
4,358,952.30
2,831,928.00
1,108,045.00
1,194,830.00
21,486,020.00
1,413,490.00
15,143,297.10
21,272,900.00
29,063,875.00
5,011,260.00
2,285,800.00
8,028,200.00
12,200,000.00
4,082,910.00
2,820,000.00
3,818,600.00
3,718,235.20
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ประเภทหลั ก ทรั พ ย์

42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ชื่ อ ผู้ อ อก

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
บมจ. คอมเซเว่น
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
บมจ. ผลิตไฟฟ้า
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. บัตรกรุงไทย
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
บมจ. ปตท.
บมจ. โอสถสภา
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ราช กรุ๊ป
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
บมจ. เงินติดล้อ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์
ผู้ รั บ รอง / อาวั ล
/ค้้ า ประกั น
CBG
COM7
CPALL
CPF
CPN
CRC
DTAC
EA
EGCO
GLOBAL
GPSC
GULF
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KCE
KTB
KTC
LH
MINT
MTC
OR
OSP
PTT
PTTEP
PTTGC
RATCH
SAWAD
SCB
SCC
SCGP
STGT
TIDLOR
TISCO
TOP
TRUE
TTB
TU

วั น ครบ
ก้ า หนด

อั น ดั บ
ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ

มู ล ค่ า หน้ า ตั๋ว

30,700
73,700
275,800
264,380
137,800
185,200
72,700
114,500
16,200
141,304
86,567
360,250
403,786
98,500
627,500
172,400
72,800
36,300
429,225
79,200
366,900
160,234
65,100
368,500
92,200
877,100
121,942
138,400
44,500
42,200
104,300
36,800
131,800
87,900
71,200
24,600
62,600
1,024,553
2,966,936
146,480

มู ล ค่ า ตามราคา
ตลาด (บาท)
3,315,600.00
3,169,100.00
17,927,000.00
6,371,558.00
8,130,200.00
7,361,700.00
3,580,475.00
11,221,000.00
2,754,000.00
3,221,731.20
6,254,465.75
18,462,812.50
6,420,197.40
7,658,375.00
2,233,900.00
8,016,600.00
11,757,200.00
2,377,650.00
5,923,305.00
4,870,800.00
3,485,550.00
5,367,839.00
3,417,750.00
9,212,500.00
3,457,500.00
33,768,350.00
17,559,648.00
7,023,800.00
1,958,000.00
2,405,400.00
11,890,200.00
14,094,400.00
7,973,900.00
2,219,475.00
2,741,200.00
2,472,300.00
3,239,550.00
5,276,447.95
3,916,355.52
2,768,472.00
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ผลการด้ า เนิ น งานระหว่ า งงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

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)

13.1012

11.4912

14.1319

14.2998

12.5872

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้ นงวด (บาท/หน่วย)

13.5715

13.1012

11.4912

14.1319

14.2998

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

+3.59%

+14.01%

-18.55%

-1.18%

+13.61%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

+5.20%

+20.05%

-13.32%

-1.18%

+9.39%

มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

926

1,591

2,700

123

105

มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ณ สิ้ นงวด (ล้านบาท)

754

926

1,591

2,700

123

มูลค่าทรั พย์สินสุทธิเฉลี่ ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

842

1,248

1,787

1,254

101

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

-200

-316

-711

+2,577

+6

อัตราขายคืนเฉลี่ ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.12%

0.34%

1.19%

0.86%

0.43%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ ยนออกต่อมูลค่าทรั พย์สินสุทธิเฉลี่ ย
TMBAALF

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

70.00%

61.83%

60.00%

50.00%

40.00%

35.74%
30.00%

20.00%

10.00%

7.96%

0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00%
11-Apr-12

ผลการด้ า เนิ น งานของกองทุ น เปิ ด ทหารไทยจั ด ทั พ ลงทุ น ระยะยาว

31-Mar-22

ณ วั น ที่

31 มี น าคม 2565
ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่ จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 ธ.ค. 64)

(30 ก.ย. 64)

(31 มี . ค. 64)

(29 มี . ค. 62)

(10 เม.ย. 55)

+1.35%
+1.24%

+2.84%
+3.18%

+3.59%
+5.20%

-1.34%
+3.01%

+3.11%
+4.94%

ร้ อ ยละต่ อ ปี
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
เกณฑ์มาตรฐาน **

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้ าใจลักษณะสินค้า เงื่ อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรั ฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี 10%
และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน ระดับ BBB ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี 10%
และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารส้าหรั บระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลล่าร์ สหรั ฐฯ 15%
และดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50%
และดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และกองทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย 15%

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้ ที่
1.บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2632-6000 โทรสาร 0-2632-2415 E-mail: iService@fwd.co.th
2. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทร.02-257-9904 02-257-9903 02-257-9790
E-mail: inv-oper@SCBLIFE.CO.TH

สาหรั บผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดย
ติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
อาจมีข้อกาหนด และวิธี ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริ ษัทประกันชีวิตเป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื ้อ ขายหน่วยลงทุน
รวมทัง้ คาสั่งต่างๆไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน ( Omnibus
Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องติดต่อเพื่อ รับหน่วยลงทุน หรื อรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆจากบริษัทประกันชีวิตโดยตรง
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมถึงการ
ให้ บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อ ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การดังกล่าว บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยติด
ประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรื อบริษัทประกันชีวิต และ/หรื อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
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ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทจัดการ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยติดประกาศที่ทา
การของบริ ษัทจัดการและ/หรื อบริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อประกาศในหนัง สือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื ้อ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว
1. คาจากัดความเพิ่มเติม :
บริ ษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิตและได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์
หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการแต่งตั ้ง/ยินยอมให้ เป็ นผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการทารายการลงทุนในฐานะตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมายถึง กรมธรรม์ที่บริ ษัทประกันชีวิตออกให้ ผ้ เู อา ประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผู้เอา
ประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้ มีการทาสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน
โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชาระค่าเบี ้ยประกันชีวิตให้ แก่ บริ ษัทประกันชีวิตสาหรับการให้
ความคุ้มครองต่อการมรณะหรื อการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชาระเงินค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต
2. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า :
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์
เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขัน้
ต่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัว่ ไปเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่สนใจซือ้ กรมธรรม์ ป ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้ องศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใ น
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวิต
3. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิ ต หรื อตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี) โดยชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัท
ประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการ
สั่งซื ้อ วิธีการชาระเงิ นเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ูลงทุนได้ รับจากบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ
และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้ รับชาระเงินครบถ้ วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ ว
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ในกรณีของการสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทา ธุรกรรมฟอกเงินตาม
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
หรื อ การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียงหรื อต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกัน ชีวิต รวมถึงกรณีที่คาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าข่ายเป็ นการทา
ธุรกรรมที่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรื อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชนหรื ออยู่ภายใต้ คาสัง่ ห้ ามการ
ทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผ้ ลู งทุนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษัทประกันชีวิต
4. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
1. ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่า หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่
ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสั่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกันชีวิตได้ ส่งคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมายังบริ ษัทจัดการแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิตอาจต้ องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้ วน
ก่อนส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(กล่าวคือ บริ ษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดในโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
จากบริ ษัทจัดการให้ แก่ผ้ ูถือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยวิธีการรับค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริ ษัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะดาเนินการส่ งคาสั่งซื ้อ /
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรื ออัตโนมัติหรื อตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรื อดาเนินการนาเงินจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมาชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดๆ ที่บริ ษัทประกันชีวิตเรี ยกเก็บเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต ทังนี
้ ้ การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อคาสัง่ ใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดยบริษัทประกันชีวติ
ถือว่าบริ ษัทประกันชีวิตได้ รับมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ ส่งคาสั่งดังกล่าวมายังบริ ษัท
จัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิตอาจจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ตามช่องทางที่บริ ษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตตกลงกับลูกค้ า
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5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผ้ ลู งทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่
บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 3. และการขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 4. ข้ อ 1 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ นับตั ้งแต่วนั
ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
6. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถื อหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
ใดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2.ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3.ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดย
บริษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
5.สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่ รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
6.สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
7.สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในการได้ รับ ทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อ
การรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริษัทประกันชีวิต
9. สิทธิ ในการได้ รับ ทราบข้ อมูลจากบริ ษัท ประกันชีวิตเกี่ ยวกับ ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10.เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่น สิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ และการได้ รับข้ อมูล
กองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่
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สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆ ของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และ
ส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน
(Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่ า
ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11.นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ องศึกษา
รายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
7. การจัดส่งเอกสารให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
1.การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่
ได้ รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
2.รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้ จดั ส่งรายงานแสดงฐานะการถือหน่วยลงทุน
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว ไม่ ไ ด้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พ ย์ หรื อทรั พ ย์ สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (connected
person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่านเครื อข่าย Internet
ของสานักงานสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณี ที่ ผ้ ูล งทุน ต้ อ งการทราบข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ผู้ล งทุน สามารถขอหนัง สื อ ชี ช้ วนส่ว นข้ อ มูล โครงการได้ ที่ บ ริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูแ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของกองทุ น ได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิ จ ารณาร่ า งหนัง สื อ ชี ช้ วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมนี ม้ ิ ไ ด้ เ ป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวมหรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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