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กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย มีนโยบายที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่นการท าสญัญา สวอป และหรือ
สญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / ราคาดอกเบีย้ หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ประกาศก าหนด ซึ่งอาจท าให้กองทุนนีม้ีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญ ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสญัญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอายุ Portfolio 
Duration จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  โดยผู้ลงทนุ
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุน และ
ประสบการณ์การลงทนุของผู้ลงทนุเอง  
ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงาน
ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ 
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกบัวัตถุประสงค์การลงทุนของ ผู้ ลงทุน 
และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
กองทุนนีม้ีความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอนาคต อันเนื่องมาจากการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่กองทนุจะด าเนินการปรับเปลี่ยน
นโยบายให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ท าธุรกรรมด้วย 
[(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ ออกหลกัทรัพย์ 
และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว) ที่กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย เข้าลงทนุ เป็น
ต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าสง่ข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาล
ไทย (“กองทุน”) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 
10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดงักล่าว 
เพื่อให้ นิติบุคคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ ถือหน่วยกองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย และปฏิบติั
ตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิ เรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ        
มีความจ าเป็นจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่ จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ    
ชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน : กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 
                                                                  TMB Thai Equity CG Fund 
                                                                                  (ชื่อย่อ: TMB-THAICG) 
อายุโครงการ :  ไม่ก าหนดอายโุครงการ   
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม   :          28 สิงหาคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ    :  25 กนัยายน 2560 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :    
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทนุจะเน้นลงทนุบริษัทท่ีมีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ  
 
ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities) ตราสาร
แห่งหนี ้ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
 
กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio 
management) ซึง่รวมถึงการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) เช่น การท าสญัญาสวอป และหรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัราคา
ตราสาร / ราคาดอกเบีย้ หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด  เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามญั ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้า
ลงทนุในสญัญาขายตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอาย ุPortfolio Duration และอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่
มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)  และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Unlisted 
Securities)  
 
ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทนุข้างต้น จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายในครัง้
แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามลูค่าหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้
ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ ซึง่ก าไร
ที่ได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ตัวชีว้ัดของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทย  (Benchmark) : 

-  ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์  (SET Total Return Index) 
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด  โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทย เป็นกองทนุรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการ

แบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 4,000 ล้านบาท  
 

ทัง้นี ้ในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 
Q:  กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทย เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุ

ควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
A:     - เหมาะสมกับ :   
             • เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีการก ากับดูแล

กิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ (CAC) ซึง่จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยัง่ยืน 

•  ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนรวมในการช่วยสังคมให้ดีขึน้ในระยะยาว โดยบริษัทจดัการจะร่วมบริจาคผ่าน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจดัการที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้กับหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมธรรมภิบาลไทย และหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และหรือองค์กรอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกับ
หน่วยงานดงักล่าว 

- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวนัท าการ 
ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้จึงขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเส่ียงที่รับได้จากการลงทนุ 

 
Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   - เนื่องจากกองทนุจะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ดงันัน้ผู้ลงทนุอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั อนัเกดิจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้
(1) การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นทีก่องทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
(2) การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรม ปัจจยัทางการเมือง หรือ

ปริมาณการซือ้ ขายหุ้น 
(3) การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

Q:  กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทย เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะ
คุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 สิงหาคม  
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 

 

Q:  ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ได้ทกุวนัท าการ ด้วย

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

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ .ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน   

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุ  

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

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

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

 

หมายเหต ุ  1.    เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
                  2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชกีองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                        การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้น
เป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน   
 

 
การซือ้หน่วยลงทุน 

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

                                  ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี   
                                                                              บวกค่าใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์(ถ้ามี) 

 
หมายเหต ุ *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 
     คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  ** มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
  และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
 
 
 
          วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

1) ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชกีองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

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

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชกีองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้ สั่งซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี           
ธรรมาภิบาลไทย ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
กองทุนดงักล่าวหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท 
(หน่ึงบาทถ้วน) 
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

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

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหต ุ  *  ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
 
กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชเีดยีวกบับริษัทจดัการ
หรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
    กรุณาสัง่จ่าย  "กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย”  

 

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย (ชื่อผู้สนบัสนนุ)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนแต่ละแห่งก าหนด  
 

     ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com               
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่
บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับ
บริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 
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      ซือ้ผ่านค าสั่งซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนที่ท่าน
จะท ารายการสัง่ซือ้ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบัญชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น  ** โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้  และผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบและผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่น
ที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัท
จดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ในการซือ้ครัง้แรกและ
สามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 

 
หมายเหต ุ *สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบอมพวิเตอร์

เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เนต็                                                                                                                         
** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นีเ้วลาท าการ
อาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้   
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การขายคนืหน่วยลงทนุ : กรณีแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้

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

 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้                                                       1 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   
หมายเหตุ *    สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต   
  **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 
 
            ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    

  ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย    
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

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

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

 

  ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบัญชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถึงเวลา 15.30 น ** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม          
              
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
             **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้
กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

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

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

 

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

 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ตโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบไุว้
ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจนหรือติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทรศพัท์ 1725  หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
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ทัง้นี  ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ใน 
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

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

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบุไว้ตามตารางข้างล่างนี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการของกองทุนท่ีลงทนุใน
ต่างประเทศดงักล่าวเพิ่มเติม   
 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนกองทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุดงันี ้
1.  ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.  ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 
 

 
มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ                                                             1 บาท  ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เก็บเฉพาะการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุนี ้
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                        มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วย

ลงทนุ**  
                                                                        ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนยีมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า(ถ้าม)ี   
                                                                                                                                 บวกค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์(ถ้ามี) 
ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                               มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   
  

 ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์(ถ้าม)ี 
            (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ)  
 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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            สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุือ่กองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจากกองทนุต้น
ทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  
 

 

         สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 

    สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจดัการ 

 

  สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

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

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม             
 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 

หมายเหตุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ  
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

             **  กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 
 

14 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิด ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั 
T T+1 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั 
กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย T T 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 

T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด)    
T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ      
         

Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  - บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

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

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักล่าว   

  3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   

  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/ รับช าระเงินเก่ียวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 
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- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสับเปล่ียนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันท าการ
สดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

 
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว                         

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

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 

Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว
หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี ้ช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ ด้วย swing 
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factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ( transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึน้
จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ 
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของ
มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันท าการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

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

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

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอัตรา  swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

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

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการ 
ที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้

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

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  

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

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

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

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

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

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมคี่าเท่ากบัหรือมากกวา่ Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ใน
โครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่

มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุและสบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

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

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  
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• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

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

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

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

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

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้ 

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

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า

สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

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

 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
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Q:  กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

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

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
 

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่   
ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

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

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

 
(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล

และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  

 
(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ

วนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
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การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตดุงัต่อไปนี ้ 
 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท า
การ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(3) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดท าการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับค าสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ 
ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) 

 
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน และการก าหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึ น้ และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้

ลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม  หรือ 

 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการจะ
รายงานการการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซื อ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่ ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม 
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(1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกับ
การหยดุการขาย  หรือหยดุรับซือ้หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค า
สัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการ
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ทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่า
การท ารายการดงักล่าวถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื่อผู้ รับ
โอนหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงั
ผู้ รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้กบัหรือเพือ่
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ   
ผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วย
ลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึง      
ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 –4 

 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้น
การโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชื่อเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วย

วิธีดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 
 

25 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจากดัสิทธิในเร่ือง 

1.  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

 

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

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

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

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

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

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

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

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือ    
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่า งประเทศที่
เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี ้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
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(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น      
ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

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

 
 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป

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

 
 

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

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

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษทั
จัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความ
โปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com  E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 

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

 

รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
คณุเปรมอนนัต์ วิชนปุรัุม สะบรามาเนยีน  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีการเงิน 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 
219,979 ล้านบาท 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

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

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

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

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

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

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 
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Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

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

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

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

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ 

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

 

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

 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

• การลงทนุในกองทนุนีก้ับกองทุนอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันมคีวามเสี่ยงที่แตกต่างกนัอย่างไร 
 

 

                          
                                                                                    

 

 
 
 

 

ความเสี่ยงหลักของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทยมี 9 ประเภท ดังนี ้
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึน้กับ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง การคาดการณ์ของนกัลงทุน ฯลฯ เนื่องจากกองทุนรวมเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ี
มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)  ซึ่งจะน าไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืนรวมทัง้กองทุนมีการ
กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม (Diversification) ดังนัน้ กองทุนจึงสามารถลดความ
เส่ียงไปได้ในระดบัหนึ่ง 

 
2. ความเสี่ยงทางธุรกจิ (Business Risk) หมายถึงความเส่ียงที่เกดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัท ท าให้ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะขาดทนุ ซึง่
จะส่งผลท าให้มลูค่าของหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต ่าลง  แตค่วามเส่ียงประเภทนีส้ามารถลดลงได้ เนื่องจาก 

 

กองทนุมีการกระจายการลงทนุไปในหลายหลกัทรัพย์ ที่อยูใ่นหลายอตุสาหกรรมท าให้สามารถกระจายความเส่ียง
ทางธุรกจิลงได้ 

ต ่ำ ควำมเส่ียง ผลตอบแทน /  สูง ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป         

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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นอกจากนีก้ารเลือกสรรการลงทนุในบริษัทท่ีมีธรรมาธิบาลท่ีดี จะสามารถท าให้ลดความเส่ียงในเร่ืองของความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของผู้ออกตราสารได้ 
 

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

หลกัทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน / ถือครองอยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง หรือเป็นไปตามสภาวะตลาด ดงันัน้ การคดัเลือก
หลกัทรัพย์ รวมทัง้การพิจารณาสภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนตดัสินใจลงทนุ จะช่วยลดความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของตราสารที่กองทนุลงทนุได้ 

 

4. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า  
กองทุนอาจมีการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทนุ (efficient portfolio management) 
1) ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจาก

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

 

 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะท า
ให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง  

 

 อนึ่ง การท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ
ราคา อตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปล่ียน  แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมลูค่าของตราสาร
ที่กองทุนถืออยู่  กองทุนก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเ ป็นต้นทุนการเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 
2)   ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  (efficient portfolio 

management) บริษัทฯ จดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือตามที่
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องเป็น
สินค้าซึ่งมีสินค้าเป็นตราสารแห่งหนี ้หรือมีตราสารแห่งหนีเ้ป็นองค์ประกอบในการค านวณตวัแปร หรือมีตวั
แปรเป็นอตัราดอกเบีย้ อนัดบัความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ข้องตราสารแห่งหนี ้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาในกรณี
ดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) เท่านัน้ และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
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 (1)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่ท าให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของ
กองทุนนัน้เบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการ
เคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit derivative) 

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

 

นอกจากนีก้ารท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า อาจมีความเส่ียงจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา (Counter 
Party Risk) ซึ่งกองทุนจะลดความเส่ียงดังกล่าวโดยจะเลือกท าสัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดบั Investment Grade เท่านัน้รวมทัง้มีการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดับความน่าเชื่อถือของ
สถาบนัการเงินอย่างสม ่าเสมอ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทย 
 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วนการลงทนุ (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

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

อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

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

หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 
 

5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง หรือศกุกู 
ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

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

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ที่ผู้ออก / คู่สญัญาอื่น (สถาบนัการเงิน corporate รัฐวสิาหกิจ) 
6.1 ตราสารทนุ / หน่วย infra / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบียนใน

กระดานผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง หรือศกุกูที่

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

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

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

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

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) 
 

ไม่เกิน 5% 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็น

คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 
ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีเงื่อนไข

ห้ามเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 

5. ตราสารดงันี ้(total SIP) 
5.1  ตราสาร ที่ไม่ได้จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
5.2  ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 

organized market หรือเทียบเทา่ แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 

จากกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด              
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ) 

 อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ก.ย.61 – ส.ค.62 
เรียกเก็บจริง 

ก.ย.62 – ส.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ก.ย.63 – ส.ค.64 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดที่ประมาณการได้  

    (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ)  
ไม่เกิน 1.9795  1.2038 1.2018 1.2297 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050  1.0700 1.0683 1.0690 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070  0.0268 0.0267 0.0268 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140  0.1070 0.1068 0.1339 

    ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้  
    ค่าภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0036 0.0003 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.2038 1.2054 1.2300 

 

หมายเหตุ   1.  อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ก.ย.61 – ส.ค.62 

เรียกเก็บจริง 
ก.ย.62 – ส.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ย.63 – ส.ค.64 

ตามทีจ่่ายจริง 
0.01 

(142,358.28 บาท) 
0.03 

(271,126.79 บาท) 
0.04 

(259,107.15 บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ก.ย.61 
 –  

17 พ.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
18 พ.ค 63 

 -   
31 ก.ค 63          

เรียกเก็บจริง 
3 ส.ค 63 

 –  
5 มิ.ย 65 

เรียกเก็บจริง 
6 – 30 มิ.ย 65 

เรียกเก็บจริง 
*ส าหรับ

รายการที่มีผล
ตัง้แต่วันที่  

1 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป 

*ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุเข้า 

ไม่เกินร้อย
ละ 1.50 

1.00 
 

ไม่เรียกเก็บ 
 

 
 

1.00 
 
  

0.50 *1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูคา่หน่วย
ลงทนุ (Spread) (เก็บ
เข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อย
ละ 0.25 

ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ 

5 บาท ต่อ
หน่วย
ลงทนุ 
1,000 
หน่วย 

 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 
1,000 หน่วย 

 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย 
 

 
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 22.62% 

 
หมายเหตุ   
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยั 
ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือที่
เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.ทหารไทย  มอบหมายให้เป็น
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
บริษัทจัดการจะน าไปบริจาคในอตัราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจดัการที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริม
ธรรมภิบาลไทย และหรือหน่วยงานท่ีส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และหรือองค์กรอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบัหน่วยงานดงักล่าว 
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%

เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทุน 630,049,224.82 87.99%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 91,319,339.84 12.76%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนรวมหุ้น ทีเ อ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

รายงานสรุปเ งินลงทุน
ณ วันท่ี  31 สิงหาคม  2564



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 
 

39 

 

จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 91,319,339.84 12.76%

รวมเ งินฝากธนาคาร 91,319,339.84 12.76%

หุ้นสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค 23.46%

บมจ. ปตท. 1,513,800 57,902,850.00 8.09%

บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 227,400 25,355,100.00 3.54%

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 217,060 18,070,245.00 2.52%

บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ 167,800 10,990,900.00 1.54%

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 161,700 7,478,625.00 1.04%

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 396,200 7,250,460.00 1.01%

บมจ. ไออาร์พีซี 1,798,100 7,156,438.00 1.00%

บมจ. ไทยออยล์ 142,500 7,089,375.00 0.99%

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 1,409,740 6,682,167.60 0.93%

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 211,500 5,710,500.00 0.80%

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 19,600 3,547,600.00 0.50%

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 309,000 2,719,200.00 0.38%

บมจ. บีซีพีจี 174,200 2,578,160.00 0.36%

บมจ. ราช กรุ๊ป 52,700 2,490,075.00 0.35%

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 346,000 1,515,480.00 0.21%

บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ 76,100 1,453,510.00 0.20%

 ธนาคาร 12.18%

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 225,400 24,005,100.00 3.35%

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 133,600 16,432,800.00 2.30%

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 124,915 14,240,310.00 1.99%

บมจ. ธนาคารทิสโก้ 112,200 10,546,800.00 1.47%

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 171,000 9,618,750.00 1.34%

บมจ. ทุนธนชาต 171,200 6,291,600.00 0.88%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 541,700 6,067,040.00 0.85%

 พาณิชย์ 10.00%

บมจ. ซีพี ออลล์ 475,700 30,920,500.00 4.32%

บมจ. คอมเซเว่น 308,100 21,489,975.00 3.00%

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 791,200 11,314,160.00 1.58%

บมจ. สยามแม็คโคร 188,300 7,908,600.00 1.10%

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท )

% of  NAV

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 สิงหาคม  2564
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จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 วัสดุก่อสร้าง 8.47%

บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 100,200 43,086,000.00 6.02%

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 666,600 8,399,160.00 1.17%

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 32,400 5,491,800.00 0.77%

บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค 1,182,700 3,642,716.00 0.51%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 8.22%

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 220,900 41,529,200.00 5.80%

บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 3,025,465 10,044,543.80 1.40%

บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 197,200 7,296,400.00 1.02%

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 5.36%

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 313,300 20,051,200.00 2.80%

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 419,600 18,357,500.00 2.56%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.90%

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 269,800 14,501,750.00 2.03%

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 1,297,600 10,899,840.00 1.52%

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 1,560,700 5,087,882.00 0.71%

บมจ. ศุภาลัย 170,100 3,521,070.00 0.49%

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ้ากัด (มหาชน) 109,100 1,074,635.00 0.15%

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 4.58%

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 295,200 22,582,800.00 3.15%

บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ 144,800 10,208,400.00 1.43%

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 3.79%

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 399,190 13,073,472.50 1.83%

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 326,328 8,810,856.00 1.23%

บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 262,800 5,229,720.00 0.73%

 เงินทุนและหลักทรัพย์ 3.64%

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ้ากัด 232,600 8,838,800.00 1.23%

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 110,300 7,141,925.00 1.00%

บมจ.บัตรกรุงไทย 98,500 6,525,625.00 0.91%

บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง 807,368 3,584,713.92 0.50%

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 1.01%

บมจ. แพลน บี มีเดีย 1,165,100 7,223,620.00 1.01%

 ธุรกิจการเกษตร 0.98%

บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 92,700 3,522,600.00 0.49%

บมจ. จีเอฟพีที 280,900 3,483,160.00 0.49%

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท )

% of  NAV
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จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

ขนส่งและโลจิสติกส์ 0.90%

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 506,000 4,756,400.00 0.66%

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง 73,400 1,695,540.00 0.24%

 การท่องเท่ียวและสันทนาการ 0.25%

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า 54,100 1,798,825.00 0.25%

 ประกันภัยและประกันชีวิต 0.25%

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 64,100 1,762,750.00 0.25%

รวมหุ้นสามัญ 630,049,224.82 87.99%

ทรัพย์สินอ่ืน 1,780,666.60 0.25%

หน้ีสินอ่ืน -7,240,916.57 -1.00%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 715,908,314.69 100.00%

จ้านวนหน่วยลงทุน 82,393,683.40

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 8.6888

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท )

% of  NAV
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 721,368,564.66 100.75%
เงินฝากธนาคาร 91,319,339.84 12.76%
หุ้นสามัญ 630,049,224.82 87.99%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 167,990,685.60 23.46%
 ธนาคาร 87,202,400.00 12.18%
 พาณิชย์ 71,633,235.00 10.00%
 วัสดุก่อสร้าง 60,619,676.00 8.47%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 58,870,143.80 8.22%
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 38,408,700.00 5.36%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 35,085,177.00 4.90%
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 32,791,200.00 4.58%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 27,114,048.50 3.79%
 เงินทุนและหลักทรัพย์ 26,091,063.92 3.64%
 ส่ือและส่ิงพิมพ์ 7,223,620.00 1.01%
 ธุรกิจการเกษตร 7,005,760.00 0.98%
 ขนส่งและโลจิสติกส์ 6,451,940.00 0.90%
 การท่องเท่ียวและสันทนาการ 1,798,825.00 0.25%
 ประกันภัยและประกันชีวิต 1,762,750.00 0.25%

อ่ืนๆ -5,460,249.97 -0.75%
ทรัพย์สินอ่ืน 1,780,666.60 0.25%
หน้ีสินอ่ืน -7,240,916.57 -1.00%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 715,908,314.69 100.00%

% of NAV

กองทุนรวมหุ้น ทีเ อ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 สิงหาคม  2564
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ผลการด าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

งวดปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ส.ค. 64 31 ส.ค. 63 30 ส.ค. 62 31 ส.ค. 61**

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 7.286 9.2847 9.8466 9.9954

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้งวด (บาท/หนว่ย) 8.6888 7.286 9.2847 9.8466

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทนุระหว่างงวดปี +19.25% -21.42% -5.72% -1.49%

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +28.33% -17.83% -0.85% +6.00%

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 731                         1,409                   1,706                   372                             

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ สิน้งวด (ล้านบาท) 716                         731                      1,409                   1,706                         

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 709                         1,044                   1,590                   1,453                         

มลูคา่ซือ้ขายสทุธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -138 -406 -205 +1,775

อตัราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.11% 0.17% 0.13% 0.99%

* เป็นสดัส่วนของมลูคา่ขายคืนและสบัเปลี่ยนออกตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ย

** นบัตัง้แตว่ันที่ 25 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61

ผลการด้าเนินงานของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย      ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

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

ร้อยละต่อปี (31 พ .ค.  64) (25 ก.พ .  64) (31 ส .ค.  63) (31 ส .ค.  61) (25 ก.ย .  60)

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย +0.66% +5.39% +19.25% -4.08% -3.50%
เกณฑ์มาตรฐาน *** +3.39% +11.70% +28.33% +1.46% +2.62%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

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

Note:

Benchmark 1 :  SET Total  Return Index 100.00% 

*** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (SET Total Return Index)

-13.07%
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภบิาลไทย    
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ 
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหุ้น 
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหาร
ไทย จ ากดั” 
 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
 
“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกนักับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”   
 
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ
ส านกังานส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 
“บริษัทจดัการอนุญาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากับ
และดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.tmbameastspring.com” 
 
“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวมหรือได้ประกนัราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 กรกฎาคม 2565 

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

