กองทุนเปิดทหารไทย SET 50
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย
SET50 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ไม่สามารถดารงสินทรั พย์ สภาพคล่องได้ ตามที่ สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มีนโยบายที่จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทน ทาให้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความ
เสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความ
จาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต เช่น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
เพื่ อให้ ส อดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของนิ ติบุค คลที่ กองทุน เปิ ดทหารไทย SET50 ท าธุ รกรรมด้ วย [(รวม
เรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพ ย์ ผู้ออกหลักทรัพ ย์ และ
กองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิ์ ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50(“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่
กาหนดตามที่ นิติบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ ดงั กล่าว เพื่ อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
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 ษั ท จัด การมี วัต ถุป ระสงค์ที่ จ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริก า หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สิน ของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิ เสธหรื อระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
TMB SET50 Fund (ชื่อย่อ: TMB50)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่อนุมัติจัดตัง้ กองทุน

:

23 พฤศจิกายน 2543

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

29 มีนาคม 2544

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน
:
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested)
เพื่อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงกับดัชนี SET50 ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน
ดัชนีที่กองทุนใช้ อ้างอิงในการสร้ างผลตอบแทนเป็ นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดชั นีดงั กล่าวถูกยกเลิกหรื อจะไม่มีการ
คานวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนามาใช้ แทนจะต้ องเป็ นดัชนีที่วดั ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยรวม กองทุนจะใช้ กลยุทธ์ การบริ หารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริ ษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรื อ
ใกล้ เคียงกับน ้าหนักที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีดงั กล่าว
ทัง้ นี ้ กองทุน อาจจะลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการบริ ห ารกองทุน (efficient
portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ พอร์ ตการลงทุน
สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เช่น สัญญาฟิ วเจอร์ ส ที่อิงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 เป็ นต้ น
รวมทัง้ อาจท าธุ ร กรรมการให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ธุ รกรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ มีลกั ษณะสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note)
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 ขายคืนหน่วยลงทุน
เท่านัน้ ซึง่ กาไรที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี โดยที่ผ้ ลู งทุนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ในกฎหมายภาษี อากร
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ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 (Benchmark) :
ตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
(เปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด จากเดิมดัชนี SET50 (SET50 Index) เป็ นดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์
ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนและ/
หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณี ที่ผ้ ูออกตัวดัชนีของตัวชี ว้ ัดไม่ได้ จัดทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วย
ลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 6,000 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน
ในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ : นักลงทุนที่ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และ
คาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทกุ วันทาการ
ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสีย่ งที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: กองทุนนี ้มีนโยบายเน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทุนถืออยู่มี
การเปลี่ ย นแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ก็ จ ะลดลงตาม ซึ่ ง ในช่ ว ง ตลาดขาลง กองทุน อาจให้
ผลตอบแทนต่ากว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจหรื อการเปลีย่ นแปลงจากปั จจัยภายในของบริ ษัทที่กองทุนลงทุน ก็มีผลกระทบเช่นกัน
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Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครอง
เงินต้ 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: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ได้ ทกุ วันทาการ ด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคตและ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย 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
เคลือ่ นไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลือ่ นไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขาย รายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้
ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน

การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่านบริ ษั ทจัดการ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รับ ซื อ้ คื น บางแห่งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย อินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
ทัง้ นีม้ ูลค่ าขัน้ ต่ าในการซือ้ ครั ง้ แรก (เปิ ดบัญชี)และมูลค่ าขัน้ ต่ าในการซือ้ ครั ง้ ต่ อไป(มีผลสาหรั บรายการที่มีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป)

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
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 (หนึง่ บาทถ้ วน) โดยจะต้ อง
กรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่
ต้ องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐาน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซือ้ ที่มีบัญ ชี กองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญ ชี กองทุนเปิ ดทหารไทย
SET50 ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชี ไว้ โดยนาสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่าวหรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่ง
บาทถ้ วน)
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ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ทีไ่ ม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้

ระหว่ างวันทาการ
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00น.
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
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็ คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัท
จัดการหรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดในใบคา
สัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของ
เช็ค
1) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50”
2) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุณาสัง่ จ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน)” และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัท
จัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญ ชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ. ธนาคารไทย
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พาณิ ชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคาร ธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการ
ให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวาง
แผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ก่อนที่ท่านจะ
ทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้

ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทุกวันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสาร
อื่นที่ บ ริ ษั ท จัดการก าหนด) แสดงความยิน ยอมให้ หักเงิน ในบัญ ชี เงิน ฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัท
จัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ในการซื ้อครัง้ แรก และสามารถนา
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการ ที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ

*

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งทีร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทา
การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้
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การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืนหน่วย
ลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายหลักทรัพย์

1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จา่ ยในการขายหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่า นบริ ษั ท จัด การ ผู้ สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ง ที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่
ขายโดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน*

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 งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธีการอื่นทีอ่ าจมีขึ ้นใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ทบี่ ริ ษัทจัดการ

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทุกวัน
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ทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งทีร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้
กับบริ ษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี หรื อตามทีแ่ จ้ งไว้
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชี หรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ทา่ นภายใน 2 วันทา
การนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร



รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 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
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ทัง้ 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 งให้ ทราบล่ว งหน้ าใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และสาขา หรื อช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึง่ (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นกองทุนได้ ทกุ วันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ สับเปลีย่ นอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ ่าในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์

1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ *

สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่านบริ ษั ทจัดการ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อรับ ซือ้ คืน บางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรือ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
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สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่
www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ

สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ น บัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัท
จัดการได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
ทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่ อ นท าการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ท าการเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ปลายทางด้ วยตนเองทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจั ดการ ผู้สนับสนุน การขายหรื อรับซื ้อคืน บางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลีย่ นหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลีย่ นเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนต้ นทาง

กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนปลายทาง

SET50

ธนรัฐ, ธนบดี, ธนพลัส, ธนเพิ่มพูน,
ธนวัฒน์, ธนไพศาล, ธนไพบูลย์,
SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า LTF
พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส
China Equity Index
Global Income,
Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล
World Equity Index,
Emerging Markets Equity,
US500 Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ ,
ออยล์ฟันด์
Global Quality Growth,
Emerging Active Equity,
China Opportunity ,
Japan Active Equity

ธนรัฐ, ธนบดี,ธนพลัส,ธนเพิ่มพูน,ธนบดี RMF
ธนวัฒน์, ธนไพศาล, ธนไพบูลย์,
SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส,
ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF ,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า LTF
Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity, Emerging Active Equity,
US500 Equity, Global Quality Growth,
China Equity Index, China Opportunity ,
Japan Active Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ , ออยล์ฟันด์,
Global Bond RMF, US500 RMF,
โกลด์ สิงคโปร์ RMF
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หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T+3 = สามวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับ
หน่ว ยลงทุน ดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ทัง้ นี ้ รวมถึ งผู้ลงทุน ที่ ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัด การที่ ตัง้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สบ
ั เปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF) หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว(LTF) หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการ
สุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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 ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
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หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ าง
จากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษั ทจัดการพบว่าราคารับ ซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นได้ ไม่
เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผัน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 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
จากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคื นหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
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(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัท จัดการ
จะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ 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 ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ
ก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ
ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
(1) หรื อ (2) หรื อ (3) เกิ น 1 วัน ท าการ บริ ษั ท จัด การจะรายงานการเปิ ดรับ ค าสั่งซื อ้ คาสั่งขายคืน หรื อค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับคา
สัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตัง้ แต่หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบเกี่ยวกับการ
หยุดการขาย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้
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ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับ โอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณี ย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงั ้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่ อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ งสหรัฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ งรวมถึง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/
รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ นการ
โอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
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ค)
ง)

กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น

Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 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 สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก.

สมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

ข.

ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด

Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงิน
ปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั น
ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม
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(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และ
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดียว
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
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 กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยัง
ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ใน
ลักษณะที่ คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กัน
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบัน การเงิ นของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ FFI ที่ เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
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การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุน
รวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทาให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัท จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ้
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน ที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า(หรื อเป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ ได้ รับ เป็ นต้ น )ที่ มี อ ยู่ในบัญ ชี ทัง้ หมดของผู้ถื อหน่วยลงทุน นัน้ กับ บริ ษั ท จัด การ ให้ กับ
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ งน าส่ง 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 รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนิน การที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถื อ ว่า ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ดังกล่า วรั บ ทราบการด าเนิ น การตามที่ บ ริ ษั ท จัด การแจ้ งนี แ้ ล้ ว และ/หรื อ ได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิน การอื่ น ใดอัน เป็ นการป้ องกัน หรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ท าให้ กองทุน หรื อผู้ถื อหน่วยลงทุน โดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่ อ หลีก เลี่ย งมิ ให้ บ ริ ษั ท จัด การและกองทุน มี ก ารด าเนิ น การที่ ไม่ สอดคล้ อ งข้ อ บัง คับ ของ FATCA และกฎหมาย
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ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ 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 องทางและวิธีการที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติ ดต่อ:
 บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
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 ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ของกองทุน รวมสามารถน าข้ อพิ พ าทเข้ า สู่ การพิ จ ารณาตามกระบวนการอนุญ าโตตุลาการของสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท (หนึง่ ร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็ นแกนนาของกลุม่ ผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัทจัดการ
กองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมี
อิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ชื่อเป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
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ทีต่ งั ้ ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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 30 เมษายน 2562
MR. WAI KWONG SECK
MR. BERNARD THYE PENG TEO
MR. XAVIER BERNARD MAURICE MEYER
คุณโรนัลด์
บาร์ ท ฮูซแมน
ดร.สมจินต์
ศรไพศาล
รายชื่อผู้บริหาร
ดร.สมจินต์
คุณไพศาล
คุณธิดา

ศรไพศาล
ครุฑดารงชัย
โชติยานนท์

คุณพิพฒ
ั น์
พิศณุวงรักษ์
คุณศิริภรณ์
ขอเกียรติวงศ์
คุณเปรมอนันต์ วิชนุปรุ ัม สะบรามาเนียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบัญชีการเงิน

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
67 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
411,526 ล้ านบาท

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. ดร. สมจินต์
ศรไพศาล
2. คุณพิพฒ
ั น์
พิศณุวงรักษ์
3. คุณภารุจ
อุรุโสภณ
4. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

2542 ปริญญาเอก การเงิน.
โครงการร่ วมระหว่ าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และสนับสนุน โดย CIDA
2532 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Chaminade University of Honolulu
โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship
Program
2531 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2527 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์

2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2530 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
กรรมการผู้จัดการ
2549 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุนรวม วรรณ จากัด
กรรมการผู้จัดการ
2545 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายตราสาร
อนุพันธ์
2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุนรวม วรรณ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ าย Venture
Capital Fund Management
2541 – 2547 อาจารย์ ประจาคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
2539 – 2540 ฝ่ ายวิจัยและพัฒนา
ชมรมผู้ค้าตราสารหนี ้ (ปั จจุบัน คือ
ศูนย์ ซอื ้ ขายตราสารหนีไ้ ทย),
รองผู้จัดการทั่วไป
2533 – 2536 Foreign Bond
Department, Kankaku Securities
Co.,Ltd. Tokyo
ผู้ช่วยผู้จัดการ
2551 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการลงทุน
2546 – 2551 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2543 – 2546 ธนาคารแสตนดาร์ ดชาร์ ด
เตอร์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายตลาดตราสารหนี ้
2540 – 2543 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
กรรมการผู้จัดการ (CEO)

บริ ห ารที ม งานผู้ จั ด การ
กองทุน เพื่อให้ การ
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
บริ หารจั ด การกองทุ น
ของฝ่ ายจั ด การลงทุ น
และมี ป ระสบการณ์ การ
ล งทุ น ใ น ต ล าด อั ต ร า
แลกเปลี่ยน

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 างประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
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นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

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 บริ ษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ความเสี่ยง

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม

2546 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2544 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน
2555-2560 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด – ผู้จัดการ
กองทุน ฝ่ ายจัดสรรสินทรัพย์ การลงทุน
2546-2554 ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) – หัวหน้ าส่ วนบริหารการ
ลงทุน

นายพีระวิชญ์ ลิม้ เดชาพันธ์

2555 ปริญญาโท คณิตศาสตร์ การเงิน
University of Leeds, ประเทศอังกฤษ
2552 ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2560-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน
2559-2560 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน แอสแซท พลัส จากัด
Risk Manager
2556-2559 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
Market Risk and Portfolio Modeling
2553-2554 บมจ.ไทยพาณิชย์ ประกัน
ชีวิต – Managerial Accountant
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ติ ด ต าม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ต ามกรอบ การ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ก า ร ล ง ทุ น ต า ม
กรอบการลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และก าหนดกล
ยุ ท ธ์ ก า ร ล ง ทุ น ต า ม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
หนี ้ เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และก าหนดกล
ยุ ท ธ์ ก า ร ล ง ทุ น ต า ม
กรอบการลงทุนที่กาหนด
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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 แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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 แต่งตัง้
หรื อทาง Website ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม


กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 นีม้ ีความเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 มีดังนี ้
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลด
ต่าลงในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ หรื อระยะยาวในบางครัง้ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง
การคาดการณ์ ข องนัก ลงทุน ฯลฯ ปกติ แล้ ว ตลาดหุ้น มัก จะขึน้ ลงเป็ นวัฎ จัก ร (Cycle) คล้ ายคลึงกับ วัฎ จัก ร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึ ้น (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market) รวมทังมี
้ ความผันผวนใน
ระหว่างช่วง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
จากการที่กองทุนเป็ นกองทุนประเภทดัชนี ทาให้ กองทุนไม่สามารถลดความเสีย่ งของตลาดได้ เนื่องจากกองทุนมี
นโยบายที่จะให้ น ้าหนักการลงทุนไว้ ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา ดังนันเมื
้ ่อราคาหุ้นในตลาดที่
กองทุนถื ออยู่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็ จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้
ผลตอบแทนต่ากว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่สามารถลดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้
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2. ความเสี่ยงของตราสารทุน หุ้นเป็ นตราสารทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากลาดับชันของ
้
การรับชาระทรัพย์สนิ ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริ ษัทปิ ดกิจการอยูห่ ลังผู้ถือตราสารหนี ้ทุกประเภท การลงทุนในหุ้นจึงมี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกับการเป็ นเจ้ าของกิจการที่อาจขาดทุ นหรื อทากาไรได้ มากน้ อยในแต่ละปี หรื ออาจขาดทุน
มากจนมีความจาเป็ นต้ องปิ ดกิจการก็เป็ นได้ ควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่สงู กว่า ผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น
หรื อกองทุนหุ้นจะสูงกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี ้ และมีความผันผวนสูงกว่ามากเช่นเดียวกับ
ราคาหุ้นโดยทัว่ ไป
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
จากการที่กองทุนเป็ นกองทุนประเภทดัชนี ทาให้ กองทุนไม่สามารถลดความเสี่ยงของตราสารทุนได้ เนื่องจาก
กองทุน ลงทุน ในหุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นจ านวน 50 หลัก ทรั พ ย์ ต ามดัช นี SET50 เต็ ม มู ล ค่ า เกื อ บ
ตลอดเวลา ดังนันผู
้ ้ ที่ลงทุนในกองทุนจะมีความเสีย่ งของตราสารทุนสูง
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึงความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ หรื อการเปลีย่ นแปลงจากปั จจัยภายในของบริ ษัท ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทประสบภาวะขาดทุนซึง่ จะ
ส่งผลทาให้ มลู ค่าของหลักทรัพย์ของบริ ษัทนันลดต
้
า่ ลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหุ้น 50 ตัว ที่อยูใ่ นหลายอุตสาหกรรมทาให้ สามารถกระจายความเสีย่ งทางธุรกิจ
ลงได้
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารกองทุน มิใช่เพื่อ
เก็ งกาไร โดยกองทุนจะลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อให้ พ อร์ ต การลงทุน สามารถสร้ างผลตอบแทนให้
ใกล้ เคียงกับดัชนี SET50 เช่น การลงทุน SET50 Index Futures เป็ นต้ น ซึ่งการซื ้อขาย SET50 Index Futures
ดังกล่าวจะมีผลเสมือนกองทุนได้ เข้ าลงทุนในหุ้นทัง้ 50 ตัวของดัชนี SET50 พร้ อมกัน โดยไม่จาเป็ นต้ องเข้ าไปซื ้อ
ขายหุ้นทัง้ 50 ตัว อย่างไรก็ตาม หากกองทุนใดใช้ Futures เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกาไร การกระทาดังกล่าวจะ
ทาให้ กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้น เนื่องจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นการลงทุนที่มี Leverage หรื อใช้ เงินในการ
ลงทุน น้ อย แต่สามารถทาให้ ได้ รับกาไรเป็ นจานวนมาก แต่ในทางตรงข้ ามก็ สามารถขาดทุนเป็ นจานวนมาก
เช่น กัน และการทาสัญ ญา Futures เมื่ อครบกาหนดตามสัญ ญา ผู้ท าสัญ ญามีภาระผูกพัน ที่ต้อ งปฏิบัติต าม
สัญญาที่ตกลงกันไว้ ไม่ว่าการเข้ าทาสัญญานันจะท
้
าให้ เกิดกาไร หรื อมีผลขาดทุนต่อกองทุนก็ตาม นอกจากนี ้
หากกองทุนใดทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ านอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า กองทุนนันอาจมี
้
ความเสีย่ งจาก
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนจะทาการบริ หารความเสี่ยงโดยจะใช้ Futures เพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารกองทุน มิใช่เพื่อเก็งกาไร
โดยกองทุนจะใช้ Futures เพื่อช่วยในการ Equitize Cash เป็ นหลัก กล่าวคือเมื่อกองทุนได้ รับคาสัง่ ซื ้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นจ านวนมาก หากกองทุนเข้ าไปทาการซือ้ ขายหุ้นโดยตรงในตลาดหุ้น โดยเฉพาะในช่วง Call
Market อาจมีผลทาให้ ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนได้ กองทุนจึงอาจเข้ าไปซื ้อขาย Futures แทนเพื่อให้ ผลตอบแทน
ของกองทุนสอดคล้ องกับดัชนี SET50 ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ทาให้ เกิดการ Leverage โดยจะจัดสรรสัดส่วนของเงินสด
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐระยะสันให้
้ เพียงพอกับ Exposure ของกองทุนในการลงทุนใน Futures นัน้ ๆ นอกจากนี ้
กองทุนไม่มีความเสีย่ งจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้ เนื่องจาก การทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ น
การซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก
3. หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade หรื อ
เงินฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบ regulated market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุน / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรื อ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit
rating อยูใ่ นระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบของ regulated market หรื อ
เทียบเท่า
6.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.4 ธุรกรรมที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1)15% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ
national scale อยูใ่ นระดับ
investment grade) หรื อ
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(2)น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%

8. ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 7 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark +10%
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตาม
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
กฎหมายไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคาร
บัญชี
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ทีม่ ีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย property
ไม่เกิน 15%
4. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
ไม่เกิน 25%
5. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่เกิน 25%
6. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
ทุกประเภทรวมกัน
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ ไม่เกิน 15%
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออกตรา
สารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้

(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่ าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
พ.ค 59 – เม.ย 60 พ.ค 60 – เม.ย 61 พ.ค 61 – เม.ย 62
ไม่เกิน 1.2000

0.8801

0.6484

0.6318

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0000
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0700
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1000
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0300
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริ งทังหมด
้

0.7486
0.5166
0.5000
0.0320
0.0321
0.0321
0.0995
0.0997
0.0997
0.0000
0.0000
0.0000
0.8801
0.6484
0.6318
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
พ.ค 59 – เม.ย 60
พ.ค 60 – เม.ย 61
พ.ค 61 – เม.ย 62
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์
0.04
0.03
0.03
ตามที่จา่ ยจริ ง
(2,768,154.04 บาท)
(3,407,289.15)
(4,373,479.95)
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ไม่มี

เรียกเก็บจริง
พ.ค 59 – เม.ย 60
ไม่มี

เรียกเก็บจริง
พ.ค 60 – เม.ย 61
ไม่มี

เรียกเก็บจริง
พ.ค 61 – เม.ย 62
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.3

0.10

0.10

0.10

อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ ขาย
หลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บ
จากผู้ทารายการนี ้ เมือ่ มี
การสัง่ ซื ้อ ขาย หรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน

5 บาท ต่อหน่วย
ต่อหน่วยลงทุน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
ลงทุน 1,000 หน่วย 5 บาท
1,000
หน่วย
1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
(คิ
ด
ค่
า
ธรรมเนี
ย
มขั
น
้
(คิ
ด
ค่
า
ธรรมเนี
ย
มขั
น
้
(คิ
ด
ค่าธรรมเนียมขัน้
ต่า 100 บาท แต่ไม่ ต่า 100 บาท แต่ไม่เกิน ต่า 100 บาท แต่ไม่เกิน ต่า 100
บาท แต่ไม่เกิน
เกิน 1,000 บาทต่อ
1,000
บาทต่
อ
ครั
ง
้
)
1,000
บาทต่
อ
ครั
ง
้
)
1,000
บาทต่อครัง้ )
ครัง้ )

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
18.89%
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บ
เมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
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สรุ ปข้ อมูลการลงทุน
กองทุ น เปิ ด ทหารไทย SET50
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2562
กลุ่ ม ของตราสาร

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลั ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิ สาหกิจ
(ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวั ล ผู้สลั กหลั ง หรือผู้ค้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับต่า้ กว่ าอั นดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอั นดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

% of NAV

0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

16,718,458,289.99
915,666,359.84

98.64%
5.40%

.
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กองทุนเปิดทหารไทย SET50
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
ขนส่งและโลจิสติกส์
พาณิชย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุก่อสร้าง
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การแพทย์
อาหารและเครื่องดืม่
เงินทุนและหลักทรัพย์
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
อื่ น ๆ
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มุ ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

17,634,124,649.83
915,666,359.84
16,718,458,289.99
4,779,519,162.00
2,589,830,310.04
1,822,445,396.00
1,761,775,676.50
1,485,252,550.90
876,561,000.00
803,596,506.25
759,464,668.00
749,315,550.00
706,068,820.30
302,813,700.00
81,814,950.00
-688,538,182.82
91,787,788.04
-780,325,970.86
16,945,586,467.01

% of NAV
104.04%
5.40%
98.64%
28.21%
15.28%
10.75%
10.39%
8.78%
5.17%
4.74%
4.48%
4.42%
4.16%
1.78%
0.48%
-4.04%
0.54%
-4.58%
100.00%
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กองทุ น เปิ ดทหารไทย SET50
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2562
จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงิ น ฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ. ธนาคารยู โอบี
รวมเงิ น ฝากธนาคาร
หุ้ น สามั ญ
พลั งงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิ ตปิโตรเลี ยม
บมจ.กัลฟ์ เอ็ นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. พลั งงานบริสุทธิ์
บมจ. ผลิ ตไฟฟ้า
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. โกลว์ พลั งงาน
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ. ราช กรุ๊ป
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์
บมจ. บ้านปู
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลี ยม รีไฟน์นิ่ง
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บมจ. ทุนธนชาต
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
ขนส่ งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
พาณิชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. เบอร์ลี่ ยุ คเกอร์
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
บมจ. โรบินสั น
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. อิ นทัช โฮลดิง้ ส์
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
915,664,023.45
2,336.39
915,666,359.84

40,492,600
5,628,102
3,024,300
5,287,900
746,300
2,892,100
2,073,800
28,969,100
2,124,100
2,055,600
3,695,700
7,317,900
4,325,300
6,146,800

1,974,014,250.00
751,351,617.00
316,039,350.00
294,800,425.00
220,904,800.00
200,277,925.00
189,752,700.00
163,675,415.00
132,225,225.00
127,961,100.00
124,729,875.00
120,013,560.00
98,616,840.00
65,156,080.00

3,392,800
4,813,700
2,706,100
19,813,350
62,167,052
1,135,000
1,651,700
1,200,400

648,024,800.00
630,594,700.00
549,338,300.00
374,472,315.00
125,577,445.04
95,056,250.00
87,540,100.00
79,226,400.00

20,252,300
21,668,900
16,862,020

1,387,282,550.00
236,191,010.00
198,971,836.00

12,735,000
18,643,911
5,674,800
5,672,656
1,574,500

986,962,500.00
292,709,402.70
292,252,200.00
98,136,948.80
91,714,625.00

4,214,800
4,545,600
47,304,806
3,356,800

800,812,000.00
270,463,200.00
243,619,750.90
170,357,600.00

% of NAV
5.40%
0.00%
5.40%
28.21%
11.65%
4.43%
1.87%
1.74%
1.30%
1.18%
1.12%
0.97%
0.78%
0.76%
0.74%
0.71%
0.58%
0.38%
15.28%
3.82%
3.72%
3.24%
2.21%
0.74%
0.56%
0.52%
0.47%
10.75%
8.19%
1.39%
1.17%
10.39%
5.82%
1.73%
1.72%
0.58%
0.54%
8.78%
4.73%
1.60%
1.44%
1.01%
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จ้ า นวนเงิน ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
วัสดุก่อสร้าง
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
บมจ.บัตรกรุงไทย
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
รวมหุ้ น สามั ญ
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จ้านวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

1,701,200
2,876,400

785,954,400.00
90,606,600.00

6,391,991
7,959,500

439,449,381.25
364,147,125.00

6,362,500
16,940,600
20,402,100

480,368,750.00
189,734,720.00
89,361,198.00

22,213,300
1,033,200

566,439,150.00
182,876,400.00

12,207,820
6,548,051
6,764,752

332,663,095.00
245,551,912.50
127,853,812.80

3,005,400
3,655,200

154,778,100.00
148,035,600.00

1,913,800

81,814,950.00
16,718,458,289.99
91,787,788.04
-780,325,970.86
16,945,586,467.01
159,880,233.37
105.9892

% of NAV
5.17%
4.64%
0.53%
4.74%
2.59%
2.15%
4.48%
2.83%
1.12%
0.53%
4.42%
3.34%
1.08%
4.16%
1.96%
1.45%
0.75%
1.78%
0.91%
0.87%
0.48%
0.48%
98.64%
0.54%
-4.58%
100.00%
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ผลการด้า เนิ น งานระหว่ างงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

30 เม.ย. 62

30 เม.ย. 61

28 เม.ย. 60

29 เม.ย. 59

30 เม.ย. 58

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)

109.3529

90.0757

78.8166

85.9165

79.8714

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

105.9892

109.3529

90.0757

78.8166

85.9165

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

-3.08%

+21.27%

+14.29%

-8.26%

+7.57%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

-2.68%

+21.96%

+13.48%

-11.36%

+4.86%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

13,465

7,840

8,154

8,536

5,806

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)

16,946

13,465

7,840

8,154

8,536

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

14,805

10,098

7,821

7,945

5,616

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

+3,783

+3,711

-1,402

+305

+2,248

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.17%

0.15%

0.26%

0.15%

0.44%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
TMB50

1200.00%

Benchmark 1 Return

967.41%
954.87%

1000.00%

800.00%

600.00%

400.00%

200.00%

0.00%
3-Jan-02

ผลการด้า เนิ น งานของกองทุ น เปิ ด ทหารไทย SET50
ร้ อ ยละต่อ ปี

30-Apr-19

ณ วั น ที่

30 เมษายน 2562

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. 62

31 ต.ค. 61

30 เม.ย. 61

29 เม.ย. 59

29 มี . ค. 44

+2.77%
+3.00%

+2.30%
+2.61%

-3.08%
-2.68%

+10.37%
+10.94%

+13.93%
N/A

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
เกณฑ์มาตรฐาน **

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50

36

ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียวผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียด
ของกรมธรรม์ได้ ที่
1. บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร.0-2632-6000 โทรสาร 0-2632-2415
2. บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) Call Center: 1373
3. บริ ษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) โทร.0-2612-9888 โทรสาร 0-2685-6829
4. บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทร. 0-2247-0247 โทรสาร 0-2246-9946
3. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่ แี ตกต่ างจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนปกติท่ ซี อื ้
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิ ตา่ งๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่าง
กองทุนใดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในกรณี ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วย
ลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัย จากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดย
บริ ษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่
อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อ
ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย SET50
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8. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม
หรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริ ษัทประกันชีวิต
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 และ การได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตจะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกัน
ชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่
เป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซือ้ ขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัท
จัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ น
ผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง
กาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
เปิ ดทหารไทย SET50 ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษั ทหลักทรัพ ย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด”
“ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แน่ ใ จว่ า ผู้ ขายหน่ ว ยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่น การท าธุ รกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครื อข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญ าตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพ ย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณี ที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย SET50 ปั นผล เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขาย
ล่ ว งหน้ า และผู้ ลงทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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