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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย
โกลด์ ฟั นด์ เมื่ อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
กองทุนอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อป้องกันความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ย นเงินตรา (ปั จจุบัน กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ย งจาก อัต รา
แลกเปลี่ยน ในส่วนของเงินที่นาเข้ าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทารายการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรื อรับชาระเงิน (Settlement Date) โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน)
ทั ้งนี ้ การที่กองทุนไม่เข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุนในต่างประเทศ อาจทาให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้
ในกรณี ที่ก องทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ ไม่ สามารถดารงสินทรั พย์ สภาพคล่อ งได้ ต ามที่สานัก งานกาหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้

เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ ทาธุรกรรมด้ วย
[(รวมเรี ยกว่า”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ เข้ าลงทุน เป็ นต้ น]
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอี ยดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
(“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10%
ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่า ว
เพื่อให้ นิตบิ คุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ และปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั กิ ารและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล
และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพั นธ
สัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
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บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่ จ ะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่ อประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ น้ ภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ าวในประเทศสหรัฐ อเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ 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 เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
TMB Gold Fund (ชื่อย่อ: (TMB Gold)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมตั ิจัดตัง้ และจัดการกองทุน :

28 ตุลาคม 2548

วันที่จดทะเบียนกองทุน

2 ธันวาคม 2548

:

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมทองคาแบบทัว่ ไป
ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust

นโยบายการลงทุนของกองทุน
:
กองทุ น เน้ นลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ต่างประเทศที่มีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ใกล้ เคียง
กับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคาให้ มากที่สดุ
กลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนจะใช้ นโยบายในการบริ หารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็ นกองทุนที่ลงทุนในทองคาแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนดังกล่าวจัดตังและจั
้
ดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้น
โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมี
State Street Global Market LLC เป็ น Marketing Agent นอกจากนี ้กองทุนดังกล่าวได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก
(New York Stock Exchange, NYSE)
กองทุน SPDR GOLD TRUST
ชื่อ
ประเภท
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

:
:
:
:

ค่ าธรรมเนียม
ค่าผู้ดแู ลผลประโยชน์

:

SPDR GOLD TRUST
Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบียนใน NYSE
ไม่กาหนด
มุง่ เน้ นลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ ใกล้ เคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองคาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการจัดการทังหมด
้
ของกองทุน
0.02% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ ปี
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(ไม่ต่ากว่า 500,000 เหรี ยญสหรัฐ และไม่เกิน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
0.10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่เก็บรักษาต่อปี
0.15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ ปี
0.15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ ปี
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
ค่า Marketing Agent
ค่า Sponsor
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 0.4% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ใน 7 ปี แรก หรื อจนกว่าจะยกเลิกสัญญากับ Marketing Agent (วันเริ่มกองทุน
12 พฤศจิกายน 2547)
กฎหมายที่ใช้ ในการจัดตัง้ กองทุน :
ผู้ดูแลผลประโยชน์
:
ผู้รักษาทรัพย์ สนิ

:

Trust Law
BNY Mellon Asset Servicing ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ The Bank of New York
Mellon
HSBC Bank USA, N.A. (HSBC)

ทังนี
้ ้ ลักษณะของทองคาแท่งที่กองทุนหลักลงทุน มีลกั ษณะดังนี ้
1. ทองค าแท่ง ทัง้ หมดที่ ก องทุน SPDR Gold Trust ลงทุน จะต้ อ งมี ค วามบริ สุท ธิ์ อ ย่า งน้ อ ย 995 ส่ว นใน 1,000 ส่ว น
(99.5%) หรื อสอดคล้ องกับมาตรฐานที่กาหนดโดย London Bullion Market Association (LBMA) หรื อข้ อกาหนดใน
การส่ง มอบของ London Good Delivery Bar โดย World Gold Trust Services LLC จัด ให้ มี ห น่ ว ยงานอิ ส ระ ซึ่ ง
ปั จจุบนั ได้ แก่ Inspectorate International Limited เพื่อทาหน้ าที่ออกใบรับรองในการตรวจสอบน ้าหนักและความ
บริ สทุ ธิ์ของทองคาแท่ง เป็ นประจาปี ละ 2 ครัง้
2. เป็ นกองทุน ETF ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ มีราคาเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลาย
3. การคานวณมูลค่า NAV ของ กองทุน SPDR Gold Trust จะใช้ ราคา LBMA Gold Price ซึ่งจะประกาศในเวลา 3.00
p.m. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หมายเหตุ Exchange Traded Fund (ETF) หมายถึง กองทุนรวมที่ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้ลงทุนรายใหญ่
และมีวตั ถุประสงค์การลงทุนให้ ผลตอบแทนของกองทุนใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทังนี
้ ้ กองทุนรวม
ดังกล่าวจะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาหรับการซื ้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนทัว่ ไป
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรื ออายุของตราสารต่ากว่า 1 ปี โดย
วัตถุประสงค์สารองไว้ เพื่อการดาเนินงาน หรื อรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริ ษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ
ทัง้ ในรู ปเงิ นบาทและเงิ นตราต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม แต่ทงนี
ั ้ ้ กองทุนอาจไม่สามารถดารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ ในโครงการ หากสภาวะการ
ลงทุนในต่างประเทศไม่ปกติ หรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ กองทุนจะทารายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด พร้ อมทังเหตุ
้ ผล และจัดส่งมายังสานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่กาหนด
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ทังนี
้ ้ การดารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ ข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนเลิกโครงการ และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการสัง่ ซื ้อ
หรื อขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
กองทุนอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(ปั จจุบนั กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนของเงินที่นาเข้ าและ
ส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทารายการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรื อรับ
ชาระเงิน (Settlement Date) โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน) รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พย์ หรื อ
ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่เน้ นลงทุนในทองคาแท่ง (Gold Bullion) โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ ในการพิจารณาลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
อย่างไรก็ตามหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุน หรื อยกเลิกกองทุนได้
ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเปิ ดทหาร
ไทย โกลด์ ฟั นด์ เข้ าลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วัน
ทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
(Master Fund) นัน้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.
แจ้ ง เหตุที่ ก องทุน ปลายทางในต่า งประเทศ (Master Fund)มี มูลค่า ลดลงตามที่ กล่า วมาข้ า งต้ น พร้ อมแนว
ทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
ทังนี
้ ้ แนวทางการดาเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุน ที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน
เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2.
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 1. ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ หรื อเป็ นไป
ตามที่ประกาศกาหนด
3.
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้ อ 2. ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริ ษัทจัดการต้ องยื่นความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์มาเพือ่
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

6

4.
5.

ประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีเวลาในการ
พิจารณาผ่อนผัน
รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการ
แล้ วเสร็ จ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 1. ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนรับรู้
และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย

ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทน
กองทุนเดิม หรื อในกรณีที่เลิกกองทุน จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินในต่า งประเทศ (offshore investment)
โดยเฉลี ่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อน
เลิกกองทุน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจากมูลค่ าหน่วย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ แรกที่ราคา
10.0000 บาทต่อหน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนต่อมาเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ น
จานวน 1 บาทต่อหน่วย ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวได้ โดยการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึง่ กาไรที่ได้ รับจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี โดยที่ผ้ ลู งทุนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษี อากร
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ (Benchmark) :
ตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้ วยอัตรา
แลกเปลีย่ นเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่ อยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บ
ไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/
หรื อ ประกาศข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีก
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัท
จัดการภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของ
หน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 3,000 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควร
ลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
• เงินลงทุนที่ต้องการสร้ างโอกาสการลงทุนที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของการ
ลงทุนในทองคา
• เป็ นกระจายความเสีย่ งในการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆน้ อย
มากผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคา
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทกุ วันทาการ
ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึ งขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
จะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสีย่ งที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ความผันผวนของราคาทองคาและราคาของ SPDR GOLD TRUST ที่กองทุนลงทุน รวมถึงอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์ สหรัฐ
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือนธันวาคม
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ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ ได้ ทกุ วันทาการ ด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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 อมนาเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน
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
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื อ้ ขาย สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
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เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน

นิยาม
วันทาการ

หมายถึง วันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทาการที่
สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันทาการซื ้อขาย
หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรื อ
ตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม

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

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย
อินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ 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 ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่
ต้ องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐาน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซือ้ ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทหารไทย
โกลด์ ฟั นด์ ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่าวหรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน และผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ 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 ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารทีผ่ ้ 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 เช็คหรื 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 โกลด์ ฟั นด์”
2) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุ ณาสัง่ จ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน)” 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 ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด) แสดงความยินยอมให้ หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บมจ.
ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อ
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
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ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic 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 อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทั ง้ นี ้ ก่อนที่ท่านจะ
ทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์ จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้

ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการจะต้ องมีบญ
ั ชีกองทุน
เป็ นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการ
จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการ
ทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของ
แต่ ล ะธนาคารที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ประสงค์ จ ะให้ ตัด เงิ น ค่ า ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ต าราง
กาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคาร
อื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ ในการซือ้ ครั ง้ แรก และ
สามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการ ที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนั บสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย
อินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการ
อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย
และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวัน
ทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
ถัดไป
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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*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ 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 อสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุ ณากรอกใบคาสัง่
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 (Automatic Investment Plan: AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัด การ (www.tmbameastspring.com) หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ ใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
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ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ
ของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงิ นสุทธิ ที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย
อินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไปกรณีที่วนั ทาการ
เป็ นวันทาการซื ้อขายและทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนันหาก
้
วันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป

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

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ในต่า งประเทศ ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่อ การช าระราคา ซึ่ง บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ระบุเ กี่ ย วกับ วัน หยุด ท าการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ (ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ น
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ทา่ นภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุ ดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคาซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วใน
โครงการ) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย
สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย)



รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็ ค ในนามผู้ถือ หน่วยลงทุน และส่งเช็ คให้ ตามที่ อ ยู่ที่ ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชี ท างไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทา
การในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้
ในใบคาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ท ราบล่ว 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)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนด หรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์
ฟั นด์ ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการนอก
เวลาทาการ และให้ ถือเป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาทีก่ าหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาทีก่ าหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลีย่ 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 *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย
อินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุน
ต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน

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

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายงานสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ
ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุม่ กองทุน “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 ดบัญ ชี ก องทุ น ปลายทางด้ วยตนเองทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ป ระสงค์ จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ ที่จะขอรั บ ใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ

*

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย
อินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลีย่ นหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลีย่ นเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดย
กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่
กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
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ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
ทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

หน่ วยลงทุน
ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย

ทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

การจ่ ายเงิน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการ
ในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
(ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคืน หน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทา
การซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย)

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง
กองทุนปลายทาง

โกลด์ ฟั นด์

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส,
ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
หมายเหตุ :

ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก*
ณ วัน

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน

ธนรัฐ, ธนบดี,
ธนบดี RMF,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
ธนไพศาล RMF,
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF

T*

T*+2

T*

T*+1

โกลด์ ฟั นด์

T

T*

* ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

18

้ ขายสบเปลี
ั
ตารางแสดงว ันหยุดทาการซือ
ยนกองทุ
่
นเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ ปี 2565

จ

มกราคม
อ
พ พฤ

ศ

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

24

25

26

27

กุมภาพ ันธ์
อ
พ พฤ

ศ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

21

14

15

16

17

28

21

22

23

24

31

จ

จ

เมษายน
พ พฤ

พฤษภาคม
อ
พ พฤ

มีนาคม
พ พฤ

อ

ศ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

18

14

15

16

17

18

25

21

22

23

24

25

28

29

30

31

จ

มิถน
ุ ายน
อ
พ พฤ

ศ

1

2

3

28

อ

จ

ศ

จ

1

2

3

4

5

6

ศ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

27

28

29

30

จ

กรกฎาคม
อ
พ พฤ

ศ

จ

อ

จ

ก ันยายน
อ
พ พฤ

ศ

1

1

2

3

4

5

1

2

สิงหาคม
พ พฤ

ศ

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

29

30

31

26

27

28

29

30

จ

อ

ตุลาคม
พ พฤ

ศ

จ

พฤศจิกายน
อ
พ พฤ

จ

อ

ธน
ั วาคม
พ พฤ

ศ

3

4

5

6

7

1

2

10

11

12

13

14

17

18

19

20

24

25

26

27

31

ศ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

21

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

28

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

28

29

30

26

27

28

29

30

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

19

Q: เมื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซือ้ คืน
ณ วันใด
A: ในกรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลีย่ นภายในเวลาทีก่ าหนด บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหรื อวันที่รายการสับเปลีย่ นมีผล ที่คานวณภายในวันทาการถัดไป
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริ 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/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัด การที่ตงั ้ อยู่ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงั บการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF) หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว(LTF) หากการสับเปลี่ยนนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการ
สุด ท้ า ยของปี นัน้ ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ในการแสดงรายงานในหนังสือ รั บ รองการซือ้ หน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศด้ วยกัน

Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
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(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.2 ของโครงการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการ
แก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนันเว้
้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือ่ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ด ส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 24.2 ของโครงการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื อ้ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
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จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี
ใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึง่ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ จี ะหยุดรั บคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ 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 สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษั ท จั ดการจะจัดให้ มี เครื่ องมื อการบริ หารและจัดการความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุ น (Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสีย่ งด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
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สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน
อันได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ าก่อ นการขายคืน หน่วยลงทุน
(notice period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสื อชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่องมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทา
การที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
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 อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่
กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้
กระทาได้ ไม่เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
คืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกิ นหนึ่งวันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวัน
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
เปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดย
พลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ 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 สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q: บริ ษั ท จั ดการจะจัดให้ มี เครื่ องมื อการบริ หารและจัดการความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกองทุ น (Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสีย่ งด้ าน
สภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน
อันได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ าก่อ นการขายคืน หน่วยลงทุน
(notice period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสื อชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตาม
การประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริ ษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมี การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทา
การที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing
factor เพื่อสะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์ สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิ ดขึน้
จากปั จจยัตา่ ง ๆ เช่น การซื ้อขายทรัพย์สนิ หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิ มีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ
เหตุการณ์อื่นที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรั บมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
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“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ น ทุน
และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการ
จะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริ ษัท
จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สนิ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ถกู เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่ อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สนิ ที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่ อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
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• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการ
พิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วน
ของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า
swing threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่า
การซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูล
ที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และ
เป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่า
สถานการณ์ อ าจจะไม่ป กติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็ นตัว บ่ง ชี ส้ ถานการณ์ ไม่ป กติดังกล่าวและการใช้
Redemption Gate จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี ส้ ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ วย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่า ว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซือ้ ขายหน่ว ยลงทุนสุทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มี
การจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่ว ย
ลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
• ในกรณี ที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
• บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิทธิ ที่ จะรั บ ซือ้ คืน หน่วยลงทุน หรื อ สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนเกิ น กว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
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• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่ อ นระยะเวลาที่ ก าหนด การใช้ เครื่ อ งมื อ อื่ น แทน Redemption Gate และ/ หรื อ ร่ ว มกั บ
Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษั ท จัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพิ นิจพิ จารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่ แ ตกต่างกันในแต่ละวัน ทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ป กติ โดยบริ ษั ท จัด การอาจก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อบ่ง ชี ส้ ถานการณ์ ที่ ไม่ป กติ ด้วย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สนิ
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิ ดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนือ่ งจากมีการไถ่ถอนมากกว่า R
o กับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม edemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยูแ่ ละหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ อง
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อ
คื น หน่ ว ยลงทุน และสับ เปลี่ย นออก เฉลี่ ย ตามสัด ส่ว น (pro-rata basis) ของค าสั่ง รั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน และ
สับเปลีย่ นออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุนรวมทั่วไป และเป็ นไปตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่ รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเ พื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่ว ยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
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สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่ อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ น
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงั ้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้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
ั ้ ใ่ น
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) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) 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
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สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว จะได้ เอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน เมื่อซือ้ กองทุนครั ง้ แรก เว้ นแต่เป็ นการซือ้ ครั ง้ แรกผ่านช่องทางบาง
ช่องทาง 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. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมและในกรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถื ออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั
ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้
ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ 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 าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
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ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น
ไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงิ นลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป
โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรั พย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุน
รวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุ น ที่ เข้ า ข่ายเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา(หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงิ นค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน หรื อ เงิ น ปั นผลที่ ได้ รั บ เป็ นต้ น )ที่มี อยู่ในบัญ ชี ทัง้ หมดของผู้ถือ หน่วยลงทุนนัน้ กับ บริ ษัท 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 ไ ว้ มี การเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่งหลัก ฐานเพื่อ ยื น ยัน การเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่ อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิ เสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถื อ ว่าผู้ถือ หน่วยลงทุนดังกล่าวรั บ ทราบการดาเนิ นการตามที่บ ริ ษัทจัด การแจ้ งนี แ้ ล้ ว และ/หรื อได้
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 อ เงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อ ลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อ ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รั บ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่ อ หลี ก เลี่ย งมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จัด การและกองทุน มี ก ารด าเนิ น การที่ ไม่สอดคล้ อ งข้ อ บัง คับ ของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่
ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน

Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง ได้ 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
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•

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6

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
ลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิ พาทเข้ า สู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็ นแกนนาของกลุม่ ผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัท
จัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่ งใส
และมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ชื่อเป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตงั ้ 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
Website : 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
ภูพ่ ฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริ มชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร

เสริ มชัยวงศ์

กรรมการผู้จดั การ
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คุณธิดา

โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
ขอเกียรติวงศ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์
คุณเบญจรงค์
เตชะมวลไววิทย์
คุณเปรมอนันต์ วิชนุปรุ ัม สะบรามาเนียน

รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบัญชีการเงิน

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
79 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
219,979 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

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 บริ ษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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 ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2563-ปั จจุบัน
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ฝ่ ายจัดการลงทุน
(การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2549 - 2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
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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

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด
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Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย 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 ้
นาย เทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
• บริ ษัทหลักทรัพย์จดั 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
Website : https:// www.tmbameastspring.com
E-mail : marketing@tmbameastspring.com
• ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต 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


การลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ นีม้ คี วามเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ต่ างกันอย่ างไร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) ระดับ 8 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูงมาก
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 5) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากนโยบายไม่ ได้ กาหนดให้ ต้องป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงินต้ นทัง้ หมด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

**กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ นีเ้ ป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่ างประเทศ โดยกองทุนจะไม่ เข้ าลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่ วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนในต่ างประเทศ แต่ กองทุนอาจจะ
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของเงินที่นาเข้ าและส่ งออกสุทธิใน
แต่ ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทารายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ ายหรือรับ
ชาระเงิน (Settlement Date) โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน**
ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ มี 13 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคา (Price Risk)
หมายถึง โอกาสที่ราคาทองในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลดต่าลงในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ หรื อระยะยาวในบางครัง้ เช่น
ในช่วงที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ขายเงิ นทุนสารองที่เก็บในทองคาออกมาในตลาด จนทาให้ ราคาทองใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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ตลาดโลกลดต่าลง ทังนี
้ ้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นจะส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ของ
กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองในตลาดโลก ดังนันหากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่
้
งผลทาให้ มูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนลดลงได้
อย่างไรก็ดี การเปลีย่ นแปลงของราคาทองคามีความเป็ นอิสระจากการเปลีย่ นแปลงจากการลงทุนการลงทุนในตราสาร
ทุนหรื อตราสารหนี ้ ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลทางสถิติย้อนหลังที่ทาการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศแสดงให้ เห็นว่า ผลตอบแทน
ของทองคามีคา่ ความสัมพันธ์ กบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี ้ในระดับต่า ดังนันการลงทุ
้
น
ในทองคาเป็ นการกระจายความเสีย่ งการลงทุนในสภาวะที่คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนหรื อตราสาร
หนี ้มีแนวโน้ มลดลง
2. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ความเสีย่ งที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น กล่าวคือ หาก
ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ ที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่อครบกาหนดของตราสาร
เป็ นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึง่ จะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาทมี
ค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณ
เป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจากัดความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์ สิน
ผู้รักษาทรัพย์สินต้ องชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถ้ าความ
เสียหายนันเป็
้ นผลจากการจงใจเลินเล่อ การละเว้ นไม่ปฏิบตั ิ หรื อจงใจปฏิบตั ิในทางที่ก่อให้ เกิดความเสียหายโดยตรง
ต่อกองทุน แต่ผ้ รู ักษาทรัพย์สนิ ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่เก็บรักษา ชารุด สูญหาย เกิด
จากภัยธรรมชาติ หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น
4. ความเสี่ยงจากการที่ค่าบริหารกองทุนต่ างประเทศจะเพิ่มขึน้
กองทุนในต่างประเทศมีการกาหนดค่าบริ หารจัดการไว้ ที่ 0.4% ต่อปี เป็ นเวลา 7 ปี (วันเริ่ มกองทุน 12 พฤศจิกายน
2547) หรื อ จนกว่ า จะยกเลิ ก สัญ ญากับ Marketing Agent ทัง้ นี ้ หากในเดื อ นใดค่ า บริ ห ารจั ด การของกองทุน
ต่างประเทศสูงกว่า 0.4% ต่อปี Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนต่างประเทศ
เพื่อที่จะทาให้ ค่าใช้ จ่ายกองทุนต่างประเทศเท่ากับ 0.4% ต่อปี อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายของกองทุนในต่างประเทศมี
โอกาสที่จะมากกว่า 0.4% ต่อปี ได้ ในกรณีที่กองทุนในต่างประเทศเกิดค่าใช้ จา่ ยใดๆ จนทาให้ คา่ ใช้ จ่ายกองทุนทังหมด
้
เกินกว่า 0.7% ต่อปี เพราะกองทุนจะสามารถลดภาระค่าใช้ จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทังหมดได้
้
ไม่เกิน 0.3% ต่อปี
อนึง่ เมื่อครบกาหนดเวลา 7 ปี หรื อเกิดการยกเลิกสัญญากับ Marketing Agent ค่าบริ หารจัดการกองทุนก็อาจจะ
มากกว่า 0.4% ต่อปี
5. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ ของกองทุนต่ างประเทศอาจมากกว่ าหรือน้ อยกว่ ามูลค่ าหน่ วย
ลงทุนกองทุนต่ างประเทศ (NAV)
ราคาตลาด (Market Price) ของ ETF ของกองทุนต่างประเทศอาจสูงหรื อต่ากว่ามูลค่าสินทรั พย์สุทธิ ต่อหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศ (NAV) เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยของกองทุนต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่า
ตลาดของทองคาที่กองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที่ราคาของ ETF ของกองทุนต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไป
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ตามอุปสงค์ /อุปทานของตลาดในขณะนัน้ ดังนันกองทุ
้
นจึงมีโอกาสที่จะซื ้อหรื อขาย ETF ของกองทุนต่างประเทศ ใน
ราคาที่สงู หรื อต่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยของกองทุนต่างประเทศ (NAV)
6. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ ขายตราสารล่ วงหน้ า ในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายตราสารล่วงหน้ า เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การ
ลดความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk) และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่
เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุ รกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่
ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายตราสารล่ว งหน้ าอาจมีต้นทุนอยูบ่ ้ างโดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสีย่ งด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อนึง่ การทาธุรกรรมซื ้อขายตราสารล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสีย่ ง) จากการเปลีย่ นแปลงของราคา
อัตราดอกเบี ้ย และอัตราแลกเปลีย่ น แต่ถ้าหากการเปลีย่ นแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ตอ่ มูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่
กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
7. ความเสี่ยงที่กองทุนต่ างประเทศไม่ ได้ จดั ตัง้ ภายใต้ Investment Company Act 1940
กองทุนในต่างประเทศจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ Trust Law (เป็ นกองทุนแรกภายใต้ การจัดการของ World Gold Council ) โดย
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนในต่างประเทศจะถูกกากับโดยกฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ ก ซึง่ แตกต่างจากกองทุนรวม
ในต่างประเทศทัว่ ไปที่ถูกกากับโดย Investment Company Act 1940 ดังนัน้ กองทุนในต่างประเทศจึงไม่ได้ รั บการ
กากับดูแลจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของสหรัฐฯ ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมใน
ต่างประเทศทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม กองทุน SPDR Gold Trust ทาการจดทะเบียนอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของ American Stock Exchange
และ New York Stock Exchange ซึง่ เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้ อกี ต่ อไป
ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงิ น ไปลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ได้ อีกต่อไปไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ นัน้
กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุ นหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน ทาให้ ค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนใน
กองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
9. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
หมายถึงความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ หรื อการเปลีย่ นแปลงจากปั จจัยภายใน
ของบริ ษัท มีผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทประสบภาวะขาดทุนซึง่ จะส่งผลให้ มลู ค่าของหลักทรั พย์ของบริ ษัทนันลด
้
ต่าลง ทังนี
้ ้ กองทุนจะมีการเข้ าไปศึกษาปั จจัยพื ้นฐานของผู้ออกตราสาร/ ผู้ค ้าประกัน/ คู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรม
อย่างรอบคอบก่อนเข้ าทาการลงทุน
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10. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
คือความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกและ/หรื อผู้ค้าประกันตราสารหนี ้ที่กองทุนถือครอง
อยู่ซึ่งหากผู้ออกและ/หรื อผู้ค้าประกันตราสารหนี ้ที่กองทุนถือครองอยู่ผิดนัดหรื อไม่สามารถชาระหนี ้หรื อถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่าสุทธิของกองทุนอาจลดลงจากการด้ อยค่าของตราสารหนี ้ดังกล่าว เนื่องจากกองทุนรวม
ต่างประเทศ ที่เข้ าลงทุน มีการกระจายการลงทุน จึงช่วยลดความเสีย่ งได้ ระดับหนึง่
11. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถ
ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ได้ ภายในระยะเวลาหรื อราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์มี
จากัด เนื่องจากกองทุนต่างประเทศที่เข้ าลงทุน เป็ น ETF Fund ซึ่งสามารถซื ้อขายได้ ทุกวันทาการ หรื อสามารถไถ่
ถอน (Redeem) ผ่าน Authorized Participants ได้ จึงมีความเสีย่ งด้ านนี ้น้ อย
12. ความเสี่ยงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
กองทุนจะมีความเสี่ยงของประเทศที่เข้ าลงทุน อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี่ยงของ
ประเทศนัน้ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุนและตลาดเงิน กฎหมายหรื อข้ อบังคับ
ต่างๆ รวมไปถึงข้ อจากัดในการลงทุน เช่น ข้ อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุน
ของต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็ นต้ น
13. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่รัฐบาลของประเทศ ที่ทางกองทุนเข้ าไปลงทุน ออกมาตราการหรื อข้ อจากัด ในการเคลือ่ นย้ ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้ าออกโดยเสรี จนส่งผลให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับประเทศได้ ซึง่ ส่วนใหญ่มาตราการดังกล่าว
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม ทังนี
้ ้ทางกองทุนรวม
จะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม ตลอดจนปั จจัยต่างๆ อย่างสม่าเสมอใน
ประเทศที่กองทุนรวมที่เข้ าไปลงทุน
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กราฟแสดงการเปลีย่ นแปลงของราคาหน่วยลงทุนในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ของกองทุน SPDR Gold Trust กับดัชนีราคาทองคา
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 31 มกราคม 2565

ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ
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 เงิน
ฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้
ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade และ
อยูใ่ นระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
6.2 ธุรกรรมที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรมประเภทการ
ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอก
ศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการใดกลุม่ กิจการหนึง่

อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
4. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
5. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
6. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
ตราสารหนี ้ ที่ไม่ได้ อยูใ่ นระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า แต่ไม่รวมตัว๋ แลกเงิน และตัว๋
สัญญาใช้ เงิน
7. ตราสาร non-investment grade/Unrated ทังที
้ ่อยูใ่ นระบบของ organized market และไม่ได้ อยูใ่ น
ระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่
ลงทุนใน benchmark + 5%
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark +
5%
ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่
ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark
+10%
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 15%
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ ทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียม การจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
อัตราตามโครงการ
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ม.ค 62 – ธ.ค 62
ม.ค 63 – ธ.ค 63
ม.ค 64 – ธ.ค 64

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
ไม่เกิน 1.7000
รวมทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0500
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0875
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0625
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าภาษี เงินได้
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

1.2196

1.2163

1.2196

1.1000
0.0321
0.0875
0.0000

1.0970
0.0320
0.0873
0.0000

1.1000
0.0321
0.0875
0.0000

0.0003
0.0004
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริ งทังหมด
้
1.2199
1.2167
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว

ค่าใช้ จา่ ยในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

เรียกเก็บจริง
ม.ค 62 – ธ.ค 62
0.00
(31,920.55 บาท)

เรียกเก็บจริง
ม.ค 63 – ธ.ค 63
0.03
(228,799.83 บาท)

0.0003
1.2199

เรียกเก็บจริง
ม.ค 64 – ธ.ค 64
0.01
(41,028.62 บาท)

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
ม.ค 62 – ธ.ค 62

เรียกเก็บจริง
ม.ค 63 – ธ.ค 63

เรียกเก็บจริง
ม.ค 64 – ธ.ค 64

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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(ต่ อ) ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน
(Spread) ทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้ทา
รายการนี ้ เมื่อมีการสัง่ ซื ้อ
ขาย หรื อสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน (เก็บเข้ ากองทุน)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
ม.ค 62 – ธ.ค 62

เรียกเก็บจริง
ม.ค 63 – ธ.ค 63

เรียกเก็บจริง
ม.ค 64 – ธ.ค 64

ไม่เกินร้ อยละ
0.75

0.10

0.10

0.10

5 บาท ต่อหน่วย 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
้ ่า
(คิดค่าธรรมเนียม (คิดค่าธรรมเนียมขัน้ (คิดค่าธรรมเนียมขัน้ (คิดค่าธรรมเนียมขันต
100 บาท แต่ไม่เกิน
ขันต
้ ่า 100 บาท แต่ ต่า 100 บาท แต่ไม่ ต่า 100 บาท แต่ไม่
เกิน 1,000 บาทต่อ
1,000 บาทต่อครัง้ )
ไม่เกิน 1,000 บาท เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้ )
ครัง้ )
ต่อครัง้ )

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

0.78 %

ทัง้ นี ้ ค่า ธรรมเนีย ม หรื อ ค่า ใช้ จ่ายตามที่ ได้ ร ะบุไว้ ในโครงการ อาจมี ก ารเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึน้ โดยไม่เ กิ น ร้ อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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กองทุ น เปิ ดทหำรไทย โกลด์ ฟั น ด์
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2564
จ ำนวนเงิ น ต้ น และ
จ ำนวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงิ น ฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิ กรไทย
รวมเงิ น ฝำกธนำคำร
หน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
กองทุน SPDR Gold Shares
รวมหน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

มู ล ค่ ำ ตำมรำคำตลำด (บำท)
11,680,221.47
11,680,221.47

115,654

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์

659,205,409.38
659,205,409.38
262,008.38
-870,333.81
670,277,305.42
28,343,665.90
23.6482

% of NAV
1.74%
1.74%
98.35%
98.35%
98.35%
0.04%
-0.13%
100.00%
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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

30 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 63

30 ธ.ค. 62

28 ธ.ค. 61

29 ธ.ค. 60

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย)

22.4077

18.1533

16.9185

17.4785

17.254

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บำท/หน่วย)

23.4912

22.4077

18.1533

16.9185

17.4785

กองทุนเปิดทหำรไทย โกลด์ ฟันด์

+4.84%

+23.36%

+7.26%

-3.21%

+1.30%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

+6.25%

+24.54%

+9.14%

-1.02%

+1.52%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

-4.33%

+24.54%

+18.32%

-0.93%

+13.09%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท)

785

681

665

1,055

897

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้ำนบำท)

666

785

681

665

1,055

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท)

715

822

663

855

1,101

มูลค่ำซื้อขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท)

-152

-53

-28

-351

+152

อัตรำขำยคืนเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate)

0.17%

0.49%

0.10%

0.25%

0.14%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
350.00%

TMBGOLD

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

300.00%

259.37%

250.00%

200.00%

190.64%

150.00%

133.67%
100.00%

50.00%

0.00%

-50.00%
06-Dec-05

ผลกำรดำเนิ น งำนของกองทุ น เปิ ด ทหำรไทย โกลด์ ฟั น ด์

30-Dec-21

ณ วั น ที่

30 ธั น วำคม 2564

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น
ร้ อ ยละต่อ ปี

ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 ก.ย. 64)

(30 มิ . ย. 64)

(30 ธ.ค. 63)

(28 ธ.ค. 61)

(2 ธ.ค. 48)

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

+1.51%
+2.06%

+5.90%
+6.48%

+4.84%
+6.25%

+11.53%
+13.04%

+5.42%
+6.86%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

+3.62%

+2.42%

-4.33%

+12.15%

+8.28%

กองทุนเปิดทหำรไทย โกลด์ ฟันด์

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนได้จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note**
เกณฑ์ ม ำตรฐำน 1 คื อ ดั ช นี LBMA Gold Price PM ปรั บ ด้ ว ยอั ตรำแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บเท่ ำค่ ำสกุ ล เงิ น บำท ณ วั น ที่ คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิตบิ คุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 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 ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่ อบริ ษัทจัดการได้
ที่บริษัทจัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครื อข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนัง สือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 1 มิถนุ ายน 2565

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย โกลด์ ฟั นด์
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