กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
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การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
จากกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ครบเต็มจานวนได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี เมื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ทาธุรกรรมด้ วย [(รวม
เรี ยกว่า”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และ
กองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่น
ใดที่ ก าหนดตามที่ นิ ติ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ตามค าขอของนิ ติ บุค คลที่ ดัง กล่า ว เพื่ อ ให้ นิ ติ บุค คลดัง กล่า ว
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัท
จัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหาย
จากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
TMB MONEY FUND (ชื่อย่อ: TMBMF)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ และจัดการกองทุน :

24 เมษายน 2540

วันที่จดทะเบียนกองทุน

15 พฤษภาคม 2540

:

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตลาดเงิน* ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

* ตราสารตลาดเงิน หมายถึง เงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีกาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม หรื อจะครบ
กาหนดชาระคืน ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ลงทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุน
:
จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนีภ้ าครัฐ ตราสารหนีภ้ าคสถาบันการเงิน
และตราสารหนี ้ภาคเอกชนชันดี
้ ในประเทศ กองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่ได้ รับการจัดอันดับ และ/หรื อผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน มีอนั ดับความน่าเชื่อถือระยะสั ้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรื อ มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือระยะสั ้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั ้น กองทุน
สามารถลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสั ้น (หรื อส่วนของตราสารหนีร้ ะยะยาวที่อายุไม่เกิน 397 วัน) ที่ได้ รับการจัดอันดับ และ/หรื อ
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน มีอนั ดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนใน
ตราสารหนี ้ ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรื อเงินฝากที่มีกาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม หรื อมีอายุสญ
ั ญา หรื อจะครบกาหนดชาระ
คืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน หรื อเข้ าทาสัญญา ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พย์ หรื อธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
นอกจากนี ้ กองทุนอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)ด้ านราคา
ตราสาร และ/หรื อ อัตราดอกเบี ย้ เท่ า นัน้ แต่ จ ะไม่ ลงทุน ในหรื อ มีไว้ ซึ่งตราสารที่ มีลักษณะของสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง
(Structured Notes)
ทังนี
้ ้ กองทุนจะพยายามให้ อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก (portfolio duration) ของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่
กองทุนลงทุน ไม่เกิน 92 วัน โดยประมาณ โดยจะคานึงถึงความมัน่ คงและผลตอบแทนของตราสารเป็ นสาคัญ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุนนีม้ ีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือน
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 5 วันทาการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
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ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่า
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ในครัง้ แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวจากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ซึง่ กาไรที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี (Benchmark) :
ตัวชีว้ ัดของกองทุน (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรั ฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) (ร้ อยละ 50)และดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชนระยะสัน้ ที่มีอั นดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A-ขึน้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (TBMA Commercial Paper A- Up
Index) (ร้ อยละ 50)
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ดังกล่าวเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ น (จากเดิมใช้ ตวั ชี ้วัดเป็ น
อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 3 เดือนของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่)
ทังนี
้ ้ การลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุน
คืนจากกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ครบเต็มจานวนได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด ( Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี
การเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไขและข้ อกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลา
ที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วย
ลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 40,000 ล้ านบาท
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Q: กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ใน
ระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ : ที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการความมัน่ คงในการดารงเงินต้ น สร้ างผลตอบแทนที่
สูงขึ ้นอย่างสม่าเสมอและมีสภาพคล่องสูง
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทกุ วันทาการ
ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: - การผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกาหนด ซึง่ กองทุนมีความเสี่ยงในเรื่ องนี ้ต่ามาก เนื่องจากกองทุน
ลงทุนโดยส่วนใหญ่ในในตราสารหนีท้ ี่ผ้ ูออก หรื อผู้รับรอง รับอาวัล ค ้าประกันตราสารมีคุณภาพสูง เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ
- การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยอาจมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงิน
ต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน เมษายน

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีได้ ทกุ วันทาการ ด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคตและ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
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ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษทั จัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขาย รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้
ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษทั จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื ้อคืน

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

1บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
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** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่ สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ อง
กรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่
ต้ องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐาน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
ได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรื อ
สาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

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

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

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

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

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สั่งซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัท
จัดการหรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสั่งซื ้อเท่านัน้ โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดในใบคา
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สัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของ
เช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย........................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน)” และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด
24 ชั่วโมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจั ดการ
กาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ
บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริการการวางแผนการ
ลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ท่านจะทารายการสัง่ ซื ้อ
ดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตัดเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว
เท่านัน้

ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วมจึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทุกวันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะ
ทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทา
รายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์
จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานีไ้ ว้ ให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้
ทราบและผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด)
แสดงความยินยอมให้ หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ.
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ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีในการซื ้อครัง้ แรก และสามารถนา
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุ น สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทา
การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืนหน่วย
ลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
3. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
4. คาสัง่ ขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
5. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

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

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย
และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขาย
โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน
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ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24
ชัว่ โมง **

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อ
ติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริการนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัท จัดการได้ ทุกวันทาการ
ของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

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

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ (ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคืน
หน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการได้)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
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นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชี หรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 2 วันทาการนับแต่
วันที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถ
ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 1 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการได้)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้
ในใบคาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทั ง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ทราบล่ ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
และสาขา หรื อช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทกุ วันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ สับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี

1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการสับเปลี่ยน
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการสับเปลี่ยน ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)
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หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ ใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ

สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริการนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทุกวันทาการ
ของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อ ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดสมุดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุ น หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุน ปลายทางด้ วยตนเองทางอิ นเทอร์ เ น็ ต ที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

ธนบดี

ธนรัฐ,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส

กองทุนปลายทาง
ธนรัฐ, ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส,
ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น, จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว, อินคัมพลัส,
Thai Mid Small Minimum Variance,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย,
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ ้ล,
ธนบดี RMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF,
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF,
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ ้ล RMF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า LTF,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF
Emerging Bond, Asian Bond,
Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล, Global Income,
World Equity Index, Emerging Markets Equity,
US500 Equity, US Blue Chip Equity,
ยูโรเปี ย้ น โกรท, German Equity,
โกลบอล เรียล รีเทิร์น, Global Quality Growth,
China Equity Index, China Opportunity,
Emerging Active Equity, Asia Active Equity ,
Japan Equity, Japan Active Equity,
Global Infrastructure Equity, Global Property
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ , ออยล์ฟันด์,
Global Bond RMF, Global Income RMF,
Emerging Active Equity RMF,
US500 RMF,ยูโรเปี ย้ น โกรท RMF,
Global Quality Growth RMF,
Asia Active Equity RMF,
China Opportunity RMF, Japan Equity RMF,
โกลด์ สิงคโปร์ RMF, Global Property RMF
ธนบดี

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน

T

T

T

T*

T

T
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กองทุนเปิ ดทหารไทย

ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก*
ณ วัน

ราคาในการ
สับเปลี่ยน
เข้ า**
ณ วัน

กองทุนต้ นทาง

กองทุนปลายทาง

ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ธนบดี

T

T+1

ธนบดี
ธนบดี

T
T

T+2
T+3

ธนบดี

T

T+4

ธนบดี

T*

T* + 1

ธนบดี

T*

T* + 2

ธนบดี

T*

T* + 3

ธนบดี

T*

T* + 4

อินคัมพลัส
Thai Mid Small Minimum Variance
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
China Equity Index
Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล,

Global Income,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity,
US500 Equity, German Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ , ออยล์ฟันด์

Emerging Bond, Asian Bond,
China Opportunity,

US Blue Chip Equity,
ยูโรเปี ย้ น โกรท,
Global Quality Growth,
โกลบอล เรี ยล รี เทิร์น,
Japan Equity, Japan Active Equity,
Emerging Active Equity,
Asia Active Equity
Global Infrastructure Equity,
Global Property

หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T+2 = สองวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T+3 = สามวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+3 = สามวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T+4 = สี่วนั ทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+4 = สี่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
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Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตัง้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF) หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการ
สุด ท้ า ยของปี นัน้ ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแสดงรายงานในหนัง สื อ รั บ รองการซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ตามกฎหมายว่ า ด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
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(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ าง
จากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่
เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้
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อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื ้อ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 วันทา
การ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่งบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่ว งหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ
ก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ
ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลันและบริษัทจัดการจะรายงานการ
การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนัน้ ให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1)
หรื อ (2) หรื อ (3) เกิน 1 วันทาการ บริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน ของกองทุน เปิ ด ณ วัน ท าการสุด ท้ า ยก่ อ นวัน รายงานนัน้ ให้ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรั บคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจหยุด
ค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ก็ ไ ด้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดทาการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วง
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบเกี่ยวกับการหยุดการขาย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพลัน
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การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรั กษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื ้อ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้
ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริษัทจัดการจะจัดให้ มเี ครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการ
ซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การ
ดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึง่ บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี ้
สาหรับในอนาคต หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของ
กองทุนอันได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุน
ในการซื ้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อ
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมกี ารแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่าง
กันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม
(swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing factor เพื่อ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
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สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยจากการซื ้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจยัต่าง ๆ
เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผล
กระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรื อสมมตฐิานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
ในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ
(threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะพิจารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จา่ ยที่ถกู เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ ต้ นทุน
ในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจาก
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจาก
ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
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• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับ
เครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ทีเ่ รี ยกเก็บจริง ได้ ตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่มี
การใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเ่ กี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วย
ลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คทีเ่ รี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
•
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีคา่ เกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่ได้ รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวข้ องกาหนด


การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)

การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์
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อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี ้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate
จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
•
บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงือ่ นไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in)
หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
•
บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
•
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ า่ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
•
คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อนหลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่
เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
•
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
•
ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ตา่ กว่า Redemption Gate ขันต
้ า่ ที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
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•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่วมกับ Redemption Gate
เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
ค่ ้ างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ ีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่ได้ รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้
Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ผี ้ อู อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
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 การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื อ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนือ่ งจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวัน ที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถื อว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
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ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่ง รวมถึง ดิน แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรั ฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับ
ชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตั ้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกาหนดยกเว้ นการโอน
เปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว จะได้ เอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อครั ง้ แรกผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนด
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่มเดียว
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ ัง
ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและ หลักเกณฑ์ ใน
ลัก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึงกับ FATCA (ซึ่ง ต่ อ ไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่ าวว่า “กฎหมายต่า งประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี หน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กัน
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืน ยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวม
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การและกองทุน รวม (โดยบริ ษัท จัด การ) จึ ง เข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ ได้ รั บ เป็ นต้ น )ที่ มี อ ยู่ใ นบัญ ชี ทัง้ หมดของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน นัน้ กับ บริ ษั ท จัด การ ให้ กับ
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมู ลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถื อ ว่ า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่ า วรั บ ทราบการด าเนิ น การตามที่ บ ริ ษั ท จัด การแจ้ ง นี แ้ ล้ ว และ/หรื อ ได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
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(4) ด าเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ นการป้ องกัน หรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ท าให้ ก องทุน หรื อ ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน โดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพือ่
หลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน
Q: ช่ องทางและวิธกี ารที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2256-2300 โทรสาร 0-2256-2401
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตั ้งขึ ้นเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็ นแกนนาของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริษัทจัดการ
กองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมี
อิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ชื่อเป็ น "บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
กรรมการ
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการ
นาย อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริมชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริมชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
คุณเบญจรงค์

ขอเกียรติวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์

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

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2565 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
85 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
214,995 ล้ านบาท
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

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

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

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

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

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

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ
โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2256-2300
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นาย เทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
• ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
•

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี นี ้ มีความเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกันอย่ างไร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 1 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงต่า(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงต่า (ระดับ 1) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

การลงทุนในกองทุนตลาดเงิน โดยทั่วไปมีความเสี่ยงต่ากว่าการลงทุนในกองทุน ตราสารหนี ้ กองทุน ตราสารทุน หรื อ
กองทุนหุ้น ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีมี 5 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรู ปของรายได้ (Income Risk) คือโอกาสที่รายได้ หรื อผลตอบแทนของกองทุนจะ
ลดต่าลงเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดลดต่าลงโดยจะไม่มีผลกระทบมาถึงส่วนของเงินต้ น เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
เมื่อกองทุนลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสั ้นที่ให้ ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี ้ยรับและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เช่น เงิน
ฝากหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นต้ น
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดีมีความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ สงู เนื่องจากมีนโยบายที่เน้ นการลงทุนในเงิน
ฝากหรื อตราสารหนี ้ระยะสั ้นเป็ นหลักเพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราดอกเบี ้ยใน
ตลาดเพิ่มสูงขึ ้น กองทุนก็จะได้ ประโยชน์จากผลตอบแทนของตราสารที่สงู ขึ ้นด้ วย
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรื อ Principal Risk) คือความ
ผันผวนของราคาพันธบัตรหรื อหุ้นกู้อนั เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี ้ยลด
หุ้น กู้ห รื อ พัน ธบัต รก็จะมีร าคาสูงขึ น้ กองทุน ก็ ได้ ผลตอบแทนในรู ปของกาไร ( Capital Gain) แต่ ถ้ า เมื่ อใดอัตรา
ดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึน้ ราคาของพันธบัตรก็จะลดลง และอาจทาให้ กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ ้นได้ แม้ ว่าผู้ออกตราสารจะมี
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ความมัน่ คงและมีความสามารถในการชาระหนี ้เป็ นปกติก็ตาม ยิ่งพันธบัตรมีอายุยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบี ้ย
มีการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมาก อย่างไรก็ตาม หากหุ้นกู้หรื อพันธบัตรมีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว และอิงกับอัตราดอกเบี ้ย
ในตลาด ความเสี่ยงประเภทนี ้ก็จะหายไปกลายเป็ นความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk) แทน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยต่า มาก เนื่องจากนโยบายการ
ลงทุนเน้ นลงทุนในตราสารตลาดเงินที่มีความมัน่ คงสูง หรื อตราสารหนี ้ระยะสั ้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน และ
พยายามให้ อายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก (portfolio duration) ของตราสาร (รวมเงินฝาก) ของกองทุน ไม่เกิน 92 วัน
โดยประมาณ จึงทาให้ มีความผันผวนของราคาตราสารน้ อยมาก
3. ความเสี่ยงเรื่ องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรื อ Credit Risk) เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในการ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ทุกประเภท หากผู้ออกตราสารหนี ้หมดความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ น
กองทุนต้ องตีมูลค่าตราสารนัน้ เป็ นศูนย์ หรื อเพียงแต่ผ้ ูออกตราสารผิดนัดชาระดอกเบี ้ย ก็อาจทาให้ กองทุนเกิดผล
ขาดทุนจากการถือครองตราสารนัน้ ได้ สาหรั บผู้รับรองและรั บอาวัลนัน้ ถื อเป็ นลูกหนีร้ ่ วมกับผู้ออกตราสารตาม
กฎหมาย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่ องความสามารถในการชาระหนี ้ จึงสามารถพิจารณาจากผู้รับรองหรื อผู้รับอาวัล
เพื่อให้ กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี มี ความสามารถในการชาระหนี ้ หรื อ Credit Risk ต่ามาก กองทุนจึงมีนโยบาย
มุ่งเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยตราสารหรื อผู้ออกตราสาร/ผู้ค ้าประกันได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางด้ านเครดิตในระดับสูงมากเท่านัน้ ตามที่กล่าวไว้ ในนโยบายการลงทุนของโครงการ นอกจากนัน้ การที่ตราสารที่
กองทุนจะเข้ าลงทุนได้ จะต้ องมีอายุสั ้นโดยมีอายุคงเหลือต่ากว่า 397 วัน รวมถึงความพยายามที่จะลงทุนให้ อายุถวั
เฉลี่ยแบบถ่วงนา้ หนัก (portfolio duration) ของตราสาร (รวมเงินฝาก) ของกองทุน ไม่เกิน 92 วัน โดยประมาณจะ
เป็ นการช่วยลดความเสี่ยงทางด้ านเครดิตของกองทุนอีกระดับหนึ่ง
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสารหนี ้ (Liquidity Risk) คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจจะไม่สามารถ
ซื ้อขายตราสารในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการปรับพอร์ ทการลงทุน หรื อ เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนได้ หรื อหากต้ องการจะซื ้อขายจริง กองทุนอาจต้ องมีการเพิ่มหรื อลดราคาเพื่อดึงดูดให้ มีการตกลงซื ้อขายเกิดขึ ้น
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงประเภทนีไ้ ด้ ทัง้ หมด เนื่องจากตลาดรองตราสารหนีข้ อง
ประเทศไทยถือเป็ นตลาดเกิดใหม่ซงึ่ มีความเสี่ยงของการขาดสภาพคล่องสูง อย่างไรก็ตาม คณะผู้จดั การกองทุนได้ ใช้
ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่จะลงทุน โดยเน้ นการลงทุนในตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อกมีความเสี่ยงต่า และให้
น ้าหนักการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสั ้นค่อนข้ างมากเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องของสภาพคล่องให้ มากที่สดุ
5. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ ขายตราสารล่ วงหน้ า ในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายตราสารล่วงหน้ า
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้
การลดความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk) และอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนัน้
เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 3 อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
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นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายตราสารล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทา
ให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อนึ่ง การทาธุรกรรมซื ้อขายตราสารล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา และอัตราดอกเบี ้ย แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็
หมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1.
2.
3.
4.

ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS ที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารหรื อสัญญาดังนี ้
4.1 ตราสารหนี ้ ที่อยูใ่ นระบบ regulated market หรื อเทียบเท่า
4.2 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
4.3 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives
5. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 4 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย ต้ องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับ
กองทุนรวมนี ้ และไม่ทาให้ ความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
4. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
5. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
6. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
ตราสารหนี ้ ที่ไม่ได้ อยู่ในระบบของ regulated market หรื อเทียบเท่า
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 15%
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark +10%
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทั ง้ หมด หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า หนี ส้ ิ น ทัง้ หมด เว้ น แต่
ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ นายทะเบี ย น และค่ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
พ.ค 62 – เม.ย 63 พ.ค 63 – เม.ย 64 พ.ค 64 – เม.ย 65
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม ไม่เกิน 0.9500
0.4014
0.3674
0.2530
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ *
ไม่เกิน 0.7500
0.2998
0.2585
0.1387
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0720
0.0267
0.0267
0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0875
0.0749
0.0822
0.0875
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0405
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ภาษีเงินได้
อัตราตามจริง
0.0004
0.0009
0.0076
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
0.4018
0.3683
0.2606
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว

*3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงจากเดิม 0.2000 เป็ น 0.0500 จะมีผลสาหรับรายการที่มี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ยกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ พ.คเรี62
– เม.ย 63 พ.ค 63 – เม.ย 64
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน ลงทุ
น
1,000
หน่
ว
ย
ลงทุ
น 1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
ค่าธรรมเนียมการโอน
(คิ
ด
ค่
า
ธรรมเนี
ย
มขั
น
้
(คิ
ด
ค่าธรรมเนียม
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
หน่วยลงทุน
ต
า
่
100
บาท
แต่
ไ
ม่
ขั
นต
้
า
่
บาท แต่
ต่า 100 บาท แต่ไม่เกิน เกิน 1,000 บาทต่อ ไม่เกิน100
1,000
บาท
1,000 บาทต่อครัง้ )
ครัง้ )
ต่อครัง้ )
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เรียกเก็บจริง
พ.ค 64 – เม.ย 65
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท แต่ไม่เกิน
1,000 บาทต่อครัง้ )
44.27%

ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ โดยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
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สรุ ปข้ อมูลการลงทุน
กองทุ น เปิ ด ทหารไทยธนบดี
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2565
กลุ่ ม ของตราสาร
(ก) พั น ธบั ตรรั ฐ บาล ตั๋ ว เงิ น คลั ง พั น ธบั ตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
พั น ธบั ตรรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(ข) ตราสารที่ มี ก ฏหมายเฉพาะจั ด ตั้ งขึ้ น ธนาคารพาณิ ช ย์ หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น
เป็ น ผู้ อ อก ผู้ รั บ รอง ผู้ รั บ อาวั ล ผู้ ส ลั ก หลั ง หรื อ ผู้ ค้า ประกั น
(ค) ตราสารที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นอั น ดั บ Investment Grade
(ง) ตราสารที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นอั น ดั บ ต่้ ากว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment grade) หรื อ ตราสารที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(จ) ตราสารทุ น
(ฉ) เงิ น ฝากธนาคาร

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี

มู ล ค่ า ตาม
% of NAV
ราคาตลาด (บาท)
3,649,982,250.01
86.75%
0.00

0.00%

249,933,100.77
0.00

5.94%
0.00%

0.00
306,526,384.71

0.00%
7.29%
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กองทุ น เปิ ด ทหำรไทยธนบดี
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษำยน 2565
จ ำนวนเงิน ต้ น และ
จ ำนวนหุ้ น /หน่ ว ย
พันธบัตร
อำยุคงเหลือน้อยกว่ำหนึ่งปี
รวมพันธบัตร
หุ้นกู้
Rating A
รวมหุ้นกู้
เงินฝำกธนำคำร
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
บมจ. เอสซีบี เอกซ์
รวมเงินฝำกธนำคำร
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วย

มู ล ค่ ำ ตำมรำคำตลำด
(บำท)

% of NAV

3,652,000,000

3,649,982,250.01
3,649,982,250.01

86.75%
86.75%

250,000,000

249,933,100.77
249,933,100.77

5.94%
5.94%

295,000,000

295,292,520.55
11,233,864.16
306,526,384.71
1,828,927.60
-643,386.14
4,207,627,276.95
190,490,824.27
22.0883

7.02%
0.27%
7.29%
0.04%
-0.02%
100.00%

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings
AAA (tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มีความเสี่ยง
“น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ แก่ตราสารทาง
การเงินที่ออกหรื อค ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขันนี
้ ้ ต่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี ้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้ อย
A (tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตราสารทาง
การเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอืน่ ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือในประเภทที่สงู กว่า
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
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BBB (tha) ระดับความน่าเชื่อถือขันปานกลางเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ มา
กว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนด
ของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FitchRatings
F1 (tha) ระดับความสามารถขันสู
้ งสุดในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรื อตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้ อนั ดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึง่ กาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้จะ
ยอมให้ สาหรับอันดับความน่าเชือ่ ถือที่มีความเสี่ยง "น้ อยที่สดุ " เมือ่ เปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอืน่ ในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้ วจะกาหนดให้ กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทมี่ ีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ "+" แสดงไว้ เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2 (tha) ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมือ่ เปรี ยบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
F3 (tha) ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมาก
ขึ ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั ้นมากกว่าตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับที่สงู กว่า
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ
AA

มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่ มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้
ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating
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T1

T2
T3

ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนัก
ลงทุนจะได้ รับความคุ้มครอง จากการผิดนัดชาระหนี ้ทีด่ ีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้ รับอันดับเครดิต
ในระดับดังกล่าวซึง่ มีเครื่ องหมาย "+" ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ที่สงู ยิง่ ขึ ้น
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี ้
ระยะสั ้นในระดับที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสั ้นในระดับที่ยอมรับได้

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's
Rating
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
Aa
Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
A
Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such
may possess certain speculative characteristics.
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's
Rating
P1
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
P2

Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations.

P3

Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating
AAA
AA
A
BBB

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสั ้นมีอายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating
A1
A2
A3

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.
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หมายเหตุ
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสาหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่ องหมาย "+" หรื อ "-" อาจจะถูกระบุไว้ เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขันหลั
้ กทังนี
้ ้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์
ต่อท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรื ออันดับที่ต่ากว่า "CCC(tha)"
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสณ
ั ลักษณ์ต่อท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั ้น
นอกเหนือจาก "F1(tha)"

กองทุ น เปิ ด ทหำรไทยธนบดี
รำยละเอี ย ดและอั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของตรำสำร
ณ วั น ที่ 30 เมษำยน 2565
ประเภทหลั ก ทรั พ ย์
1 . พันธบัตร
2 . พันธบัตร
3 . พันธบัตร
4 . พันธบัตร
5 . พันธบัตร
6 . พันธบัตร
7 . พันธบัตร
8 . พันธบัตร
9 . พันธบัตร
10 . พันธบัตร
11 . พันธบัตร
12 . พันธบัตร
13 . พันธบัตร
14 . หุ้นกู้
15 . หุ้นกู้
16 . เงินฝำกธนำคำร
17 . เงินฝำกธนำคำร
18 . เงินฝำกธนำคำร

ชื่ อ ผู้ อ อก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย/กระทรวงกำรคลัง
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
บมจ. เอสซีบี เอกซ์
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ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์
ผู้ รั บ รอง /อำวั ล /
ค้ำประกั น
CB22505A
CB22512A
CB22512B
CB22519A
CB22602B
CB22609A
CB22616A
CB22623A
CB22630A
CB22707A
CB22707B
CB22714A
CB22801A
BTSG22506A
BTSG22525B
GHB F/D
GHF F/D
SCB

วั น ครบ
ก ำหนด

อั น ดั บ
ควำม
น่ ำเชื่ อ ถื อ

5 พ.ค. 65
GOV
12 พ.ค. 65 GOV
12 พ.ค. 65 GOV
19 พ.ค. 65 GOV
2 มิ.ย. 65
GOV
9 มิ.ย. 65
GOV
16 มิ.ย. 65 GOV
23 มิ.ย. 65 GOV
30 มิ.ย. 65 GOV
7 ก.ค. 65
GOV
7 ก.ค. 65
GOV
14 ก.ค. 65 GOV
1 ส.ค. 65
GOV
6 พ.ค. 65
A
25 พ.ค. 65
A
27 ม.ค. 66 AAA(tha)
20 เม.ย. 66 AAA(tha)
AA+(tha)

มู ล ค่ ำหน้ ำตั๋ ว
260,000,000
190,000,000
300,000,000
220,000,000
380,000,000
330,000,000
560,000,000
280,000,000
240,000,000
150,000,000
70,000,000
322,000,000
350,000,000
190,000,000
60,000,000
145,000,000
150,000,000

มู ล ค่ ำตำมรำคำ
ตลำด(บำท)
259,987,178.71
189,975,633.61
299,960,947.55
219,954,442.31
379,858,463.70
329,848,450.45
559,661,443.16
279,800,919.73
239,804,871.10
149,885,361.56
69,938,377.58
321,720,300.07
349,585,860.48
189,973,646.75
59,959,454.02
145,258,616.44
150,033,904.11
11,233,864.16
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ผลกำรดำเนิ น งำนระหว่ ำงงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

29 เม.ย. 65

30 เม.ย. 64

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 62

30 เม.ย. 61

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย)

22.0423

22.0061

21.7657

21.5431

21.3553

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บำท/หน่วย)

22.0881

22.0423

22.0061

21.7657

21.5431

ผลตอบแทนสุทธิจำกเงินลงทุนระหว่ำงงวดปี

+0.21%

+0.16%

+1.10%

+1.03%

+0.87%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มำตรฐำน ระหว่ำงงวดปี

+0.68%

+0.92%

+1.41%

+0.93%

+0.93%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท)

4,406

3,261

3,957

5,103

5,800

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้ำนบำท)

4,208

4,406

3,261

3,957

5,103

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท)

4,223

4,287

3,095

4,622

5,643

มูลค่ำซื้อขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท)

-207

+1,138

-731

-1,193

-747

อัตรำขำยคืนเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate)

0.52%

0.92%

0.69%

0.43%

0.67%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
TMBMF

Benchmark 1 Return

140.00%

120.00%

120.80%

100.00%

80.00%

60.00%

49.35%
40.00%

20.00%

0.00%
16-May-97

ผลกำรดำเนิ น งำนของกองทุ น เปิ ด ทหำรไทยธนบดี
ร้ อ ยละต่อ ปี
กองทุนเปิดทหำรไทยธนบดี
เกณฑ์มำตรฐำน **

29-Apr-22

ณ วั น ที่

29 เมษำยน 2565

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(31 ม.ค. 65)

(29 ต.ค. 64)

(30 เม.ย. 64)

(30 เม.ย. 62)

(15 พ.ค. 40)

+0.08%
+0.15%

+0.15%
+0.33%

+0.21%
+0.68%

+0.49%
+1.01%

+3.22%
+1.62%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนได้จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
**ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบำลระยะสั้นของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 50%
และดัชนีตรำสำรหนี้ภำคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในระดับ A-ขึ้ นไป ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (TBMA Commercial Paper A- Up Index) 50%

การลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
จากกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ครบเต็มจานวนได้
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียวผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้ ที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด(มหาชน) โทร. 0-2632-6492 โทรสาร0-2632-2415
E-mail: iService@fwd.co.th
3. ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่แี ตกต่ างจากผู้ถือหน่ วยลงทุนปกติท่ซี อื ้ หน่ วย
ลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนใดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
โดยบริษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึง รายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อ
ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม
หรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริษัทประกันชีวิต
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9. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อมูล จากบริ ษัทประกันชีวิต เกี่ ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ และการได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตจะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกัน
ชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัท
จัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ น
ผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง
กาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
เปิ ดทหารไทยธนบดี ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทหารไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“การพิจารณาร่ างหนังสื อชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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