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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด        
ทหารไทยธนพลัส เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ ลงทุน และ           
ผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
 

กองทุนนีไ้ม่ได้ถูกจ ากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต ่าเช่นเดียวกับ กองทุนรวม
ตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคล่องต ่า ซึ่งอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ด้ในเวลาท่ี
ต้องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม ดงันัน้ จงึอาจมีความเส่ียงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุ
อาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั เป็นกองทนุท่ีลงทนุในตา่งประเทศบางส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 40 
โดยเป็นกองทุนท่ีท าการป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 
ของเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีคาดวา่จะได้รับทัง้หมด (Fully Hedge) 

กองทุนนีมี้ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไป
ลงทนุ 

เน่ืองจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกต ิท าให้กองทนุไมส่ามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

กองทนุนีมี้ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุในอนาคต อนัเน่ืองมาจากการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกองทนุจะด าเนินการปรับเปล่ียนนโยบาย
ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีมีการขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ แตก่องทนุมีนโยบายท่ีจะจดัการลงทนุ  
เพ่ือให้อายดุเูรชัน่เฉล่ียของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ และมีการ
ลงทนุในตราสารหนีท่ี้เสนอขายในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งอาจเกิดความเส่ียงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึง่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของตราสารหนีท่ี้กองทนุถือครอง และ/หรือ ความ
เส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) เม่ือมีการไถ่ถอนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากผิดปกติ 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั  ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ
กองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัท
จดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั  (“กองทนุ”)ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือ
สดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบคุคล
ดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบั
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
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ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น                
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ              
เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน   : กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั 

    :  TMB THANAPLUS FUND  (ช่ือยอ่: TMBTHANAPLUS ) 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   

วันที่อนุมัติจัดตัง้กองทุนรวม :  7 มกราคม 2553 

วันที่จดทะเบียนกองทุน  :  3 กมุภาพนัธ์ 2553 

 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :          กองทนุจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารหนีท้ี่ออกโดย
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ตราสารหนีภ้าคสถาบนัการเงิน ตราสารหนีภ้าคเอกชนชัน้ดี และตราสารด้อยสิทธิเพื่อ
นบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี ้ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารหนีภ้าค
สถาบนัการเงิน รวมถึงตราสารหนีต้่างประเทศที่เข้าลงทุน และ /หรือ ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
จะต้องได้รับการจดัอนัดบั ดงันี ้

 

1. การลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลอืต ่ากวา่ 1 ปี จะต้องได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้สองอนัดบัแรก     
    (ในระดบั F1/F2 หรือเทียบเทา่) หรือได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะยาวตัง้แต ่A- (หรือเทียบเทา่) ขึน้ไป 
 

2. การลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี จะต้องได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะยาวตัง้แต่ A-              
    (หรือเทียบเทา่) ขึน้ไป   
 
อย่างไรก็ดี ในกรณีตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นตราสารที่ผู้ มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยและเสนอขายใน
ตา่งประเทศจะต้องได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) รวมถึงกรณีตราสาร
ด้อยสิทธิจะต้องได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue Rating) หรือมีผู้ค า้ประกนัที่ได้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

สว่นท่ีเหลอื กองทนุอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  โดยจะค านึงถึงความมัน่คง และผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นส าคญั  

กองทนุมีนโยบายที่จะจดัการลงทนุเพื่อให้อายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
โดยประมาณ  

 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั 
 

5 

ทัง้นี ้โดยอายดุเูรชัน่เฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ อาจเกิน 1 ปี ได้ในบาง
กรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ หรือ ช่วงที่
มีการสัง่ซือ้หรือไถ่ถอนหนว่ยลงทนุมากผิดปกติ เป็นต้น 

 

ในการลงทนุต่างประเทศ กองทนุนีจ้ะท าสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับ
ทัง้หมด (Fully Hedge) รวมถึงเข้าท าธุรกรรมหรือลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และอาจ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

กองทุนจะไม่เข้าลงทุนในตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)  ยกเว้นตราสารหนีด้งักลา่วมีผู้ออก หรือผู้ รับรอง รับ
อาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนั ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) หรือ
เป็นสถาบนัการเงิน หนว่ยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หรือ องค์กรระหวา่งประเทศ 
หรือเป็นตราสารที่ลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตรา
สารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้  

 

ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์
การลงทนุซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนี ้ในภายหลงั รวมถึงกฎเกณฑ์เก่ียวกบัอายดุเูรชัน่ เฉลี่ยของตราสาร
ทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี ้
ที่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ปรับช่วงอายุดูเรชั่นเฉลี่ย และ/หรือ อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือการ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดและให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 
 

กองทนุจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารหนีท้ี่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตราสารหนีภ้าค
สถาบนัการเงิน และตราสารหนีภ้าคเอกชนชัน้ดี โดยจะลงทนุทัง้ใน และตา่งประเทศ  
 

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด  และไมม่ีนโยบายที่จะถือครองตราสารแหง่ทนุท่ีได้มาจากการแปลงสภาพในระยะยาว แตจ่ะด าเนินการขายตราสาร
ทนุนัน้ออกภายในระยะเวลาอนัเหมาะสม โดยค านงึถึงราคาและผลประโยชน์ของกองทนุเป็นหลกั   
 

สว่นท่ีเหลอื กองทนุอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได้ รวมถงึ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะค านึงถึงความมัน่คง และผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นส าคญั  
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ในการลงทนุต่างประเทศ กองทนุนีจ้ะท าสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับ
ทัง้หมด (Fully Hedge) รวมถึงเข้าท าธุรกรรมหรือลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือท า
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management) และอาจ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

กองทุนจะไม่เข้าลงทุนในตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)  ยกเว้นตราสารหนีด้งักล่าวมีผู้ ออกหรือผู้ รับรองรับ
อาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนั ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็น
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ หรือเป็นตราสารที่ลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้
กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัด
อนัดบัความนา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจาก
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นตา่งของราคาของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุที่
เสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามลูคา่หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดง
ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วจากการสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุเทา่นัน้ ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี 
 

ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (Benchmark) : 
 

ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Short-term Government Bond 
Total Return Index) (ร้อยละ 35) 
ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีมีอายคุงที่ (ZRR) อาย ุ1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) (ร้อยละ 35) 
ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั A อายุ 1 ปี(Corporate Zero Rate Return 
Index (A) 1Y) (ร้อยละ 10) 
และอตัราอ้างอิง THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอนัดบั
เครดิตในระดบั A อาย ุ1 ปี (ร้อยละ 20)  
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
อย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรา
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ดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
 

หมายเหต ุ:  * อตัราดอกเบีย้กู้ยืมระหวา่งธนาคารส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ คือ LIBOR 
เนื่องจาก The Association of Banks in Singapore  ได้ยกเลิกการจัดท าข้อมูลอัตราดอกเบีย้กู้ ยืมระหว่าง
ธนาคารสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ (Singapore Inter-bank offered Rate (SIBOR)) ดงันัน้ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 
2557 เป็นต้นไป กองทนุนีจ้ะใช้อตัราดอกเบีย้กู้ยืมระหวา่งธนาคารส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สกลุเงินดอลลา่ร์
สหรัฐฯ คือ London Inter-bank offered Rate (LIBOR) 

                  ** Credit Spread ในที่นีห้มายถึง สว่นต่างของผลตอบแทนของตราสารที่มีการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อายุ 
12 เดือนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แสดงโดย Bloomberg กบั อตัราดอกเบีย้กู้ยืมระหวา่งธนาคารส าหรับ
ระยะเวลา 12 เดือน สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตามที่ปรากฏในแตล่ะวนั 

 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 150,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควร

ลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A:  -  เหมาะสมกับ :  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้  ทัง้ในและต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นตราสารที่มีคณุภาพ โดยมีความเสีย่งของการลงทนุในระดบัต ่า ถึง ปานกลาง 

- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท า
การ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุน โดยจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสี่ยงที่รับได้จากการ
ลงทนุ 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:  ปัจจยัที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเงินลงทนุของผู้ที่ลงทนุในกองทนุนี ้ได้แก่ ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้อง    

ผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัหรือของคู่สญัญาที่กองทนุท าธุรกรรมด้วย (โปรดศกึษาความเสีย่งเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ใน
หวัข้อปัจจยัความเสีย่งของกองทนุรวม) 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครอง

เงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
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Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือน กรกฎาคม 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั ได้ทกุวนัท าการด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

 ค.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 
ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ .ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน   

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

      หมายเหต ุ 1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

2.   เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากรายการดงักลา่ว
ได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ข าย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการ
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เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

การซือ้หน่วยลงทุน 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)                                                                                                            1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป                                                                                                                1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ** ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย**  
 
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ  
                       คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ และทางอินเทอร์เน็ต 
 ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 

ทัง้นีมู้ลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบัญชี)และมูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้ต่อไป(มีผลส าหรับรายการที่ มีผล
ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) 

            
           วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย 
หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค าขอใช้
บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน  พร้อมหลกัฐานเอกสาร
ประกอบการเปิดบญัชีกองทนุดงักลา่วข้างต้น  

 

  2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทหารไทย
ธนพลสั  ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
กองทุนอื่นดงักล่าวหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่
ต ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
 ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการซือ้ขาย 

1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 

หรือตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com  ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น. * 
4. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
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    (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

หมายเหต ุ* ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

        
กรณีช าระด้วยเงนิสด (รวมถงึการโอนเงนิผ่านธนาคาร)   
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 

 

   กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการ
หรือส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
กรุณาสัง่จา่ย  "กองทนุเปิดทหารไทย ธนพลสั”   
 

2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน       
     กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน)” 

และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  
 

  ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com            
ได้ตลอด 24  ชัว่โมง**  โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัท
จดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการ
วางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่าน
จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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  ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้  และผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ื อนไขของแต่ละ
ธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลา
นีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคาร
ทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือ
ธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ  

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ  ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่การบริหาร
กองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีใน
การออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 

 
 หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ 

   คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นีเ้วลาท า
การอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   

 
 
การขายคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.  เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
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มลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคืนแตล่ะครัง้                                                                                                       1 บาทขึน้ไป* 
       ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                         มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**            
 ณ วนัท าการซือ้ขาย  

 

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

       ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 

 

        ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่
ขายโดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายให้ชดัเจน  หรือขายคืนผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 

   

   ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com 
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง.** 
 

   ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
           ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

ด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

 

   ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทรศัพท์ 1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนั
ท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 

หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ  
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                   คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
            **    กรณีที่สัง่ขายคืนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป  
 
 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่
แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 

  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้ง
ไว้ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  (ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงิน
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 
 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   

บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอ
เปิดบญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 
5 วันท าการนับแต่วันที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ค าสัง่ขาย
สามารถด าเนินการได้) 

 

    รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนและสง่เช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 

       โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ตโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
ระบไุว้ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร. 1725  หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

 
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 
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การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุกบักองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบไุว้ตามตารางข้างลา่งนี ้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการของกองทนุท่ีลงทนุ 
ในตา่งประเทศดงักลา่วเพิ่มเติม  โดยสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุดงันี ้
 

1. ด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 1 บาท ขึน้ไป* 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไมม่ี 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  
  ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น  
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก        มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   

ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
 (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
 
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ            

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้
และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่า
หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

  

         สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน*  หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปลี่ยนจาก
กองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 
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สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับ  
ใช้บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 

     สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นท่ีอาจ
มีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

   สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลกูค้าสมัพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           

   

หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ            
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

                ** กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

ธนพลสั 

ธนรัฐ,  ธนพลสั, ธนเพิ่มพนู,  
ธนวฒัน์,  ธนไพศาล, ธนไพบลูย์, 

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้, จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,            
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, อินคมัพลสั,  

Thai Mid Small Minimum Variance,  
SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25, 

กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย, 
พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั, 

ธนบดี RMF, ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF,  
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF,  
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF, 
พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั RMF, 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF,    

JUMBO PLUS  ปันผล LTF,   
JUMBO 25 ปันผล LTF 

T T 

Emerging Bond, Asian Bond,  
 Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล, Global Income,    

World Equity Index, Emerging Markets Equity,                    
US500 Equity, US Blue Chip Equity,  

 ยโูรเปีย้น โกรท,  German Equity, 
โกลบอล เรียล รีเทิร์น, Global Quality Growth,   

China Equity Index, China Opportunity,  
Emerging Active Equity, Asian Growth Leaders,  

Japan Equity, Japan Active Equity,   
Global Infrastructure Equity, Global Property 

โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์, ออยล์ฟันด์,  
Global Bond RMF,  Global Income RMF,   

Emerging Active Equity RMF,   
US500 RMF,ยโูรเปีย้น โกรท  RMF,  

Global Quality Growth RMF,  
Asian Growth Leaders RMF, 

China Opportunity RMF, Japan Equity RMF, 
โกลด์ สงิคโปร์ RMF, Global Property RMF 

T T* 

ธนบดี, ธนรัฐ ธนพลสั T T 
ธนเพิ่มพนู,ธนไพบลูย์ ธนพลสั T T+4 
ธนวฒัน์, ธนไพศาล,  

 SET50,  SET50 ปันผล, JUMBO 25 
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,             
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

กองทนุรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาล
ไทย JUMBO PLUS  ปันผล LTF,   

ธนพลสั T T+1 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั 
 

17 

 
หมายเหตุ  :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
                  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาท่ีก าหนด)                    T*     = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                          T*+1 = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                  T+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                     T*+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                  T+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                     T*+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย                                         
                  T+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                         T*+4 = ส่ีวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  

 
   

Q:  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

     2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง  
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

  3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   

JUMBO 25 ปันผล LTF 
อินคมัพลสั ธนพลสั T T+2 

Thai Mid Small Minimum Variance, 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF   

ธนพลสั T T+3 

พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั ธนพลสั T T+4 
China Equity Index ธนพลสั T* T* + 1 

Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล,  
Global Income,  

World Equity Index,                     
Emerging Markets Equity,  

US500 Equity, German Equity, 
 โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์, ออยล์ฟันด์ 

ธนพลสั T* T* + 2 

Emerging Bond,  Asian Bond,   
China Opportunity,   

US Blue Chip Equity,   
ยโูรเปีย้น โกรท,  

Global Quality Growth, 
โกลบอล เรียล รีเทิร์น, 

Japan Equity, Japan Active Equity,   
Emerging Active Equity,  
Asian Growth Leaders 

ธนพลสั T* T* + 3 

Global Infrastructure Equity,          
Global Property                       

ธนพลสั T* T* + 4 
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  4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  อาจมี
ผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวนัท าการ
สุดท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่   

รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

 

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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      การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

 

(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้  หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วย
ลงทนุวนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระ
เงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่น

หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด
ได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่
เกิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ 
และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

(4) ในกรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ และก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุรวมได้
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม  หรือ 

 

(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

 

บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการ
จะรายงานการการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตาม (1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงาน
นัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั 
  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเก่ียวกบั
การหยดุการขาย  หรือหยดุรับซือ้หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค า
สัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน และยื่นตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ ได้รับการ
ทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือว่า
การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับ
โอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงั
ผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทุนนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
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Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วย

วิธีดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น   

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งความประสงค์
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจากดัสทิธิในเร่ือง 
        1.  การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย 
  ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
 (ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับ

เงิน ปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงิน

ปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 

(3)  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และ
ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
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หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนท่ีถือ
อยู ่
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่
ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับ
บญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตาม
ข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั 
 

24 

อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยช น์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อ
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 

3. บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงั นิติบคุคลที่กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกวา่”นิติบคุคล
ที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ ออกหลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ(รวมถึง
ผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว) ที่กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั เข้าลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือ
หน่วยกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั (“กองทนุ”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอ
ของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั 
และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสาร
เพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคลดงักล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนใน
สดัสว่นดงักลา่วในวนัรายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว  ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกั
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน 

 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(LBDU) ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการร้องขอ 
เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย)  

 
นอกจากนี ้เบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบคุคลต่อไปนี ้
เข้าลงทนุในกองทนุกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั (กองทนุ) 

(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการ  กองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC  

(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนติิบคุคลที่เก่ียวข้องไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย OFAC เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ
ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, 
หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรือข้อจ ากดัที่
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ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถงึกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือ
ดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่ตนไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั (กองทนุ) 

 
อนึ่งเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือ
และ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าขา่ยและ/หรือมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคุณสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด  อนัมีผลหรืออาจมีผลให้  
บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของของตนและ/หรือ
ข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) 
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเงื่อนไขตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการ
ได้แตอ่ยา่งใด 

 
 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่  
www.tmbameastspring.com 

 

Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

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

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

  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 
 
 

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

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2539  ทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้
เป็นบริษัทจดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มี
ความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

 
    ที่ตัง้  ชัน้ 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
    โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
    https:// www.tmbameastspring.com 
    E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
MR. BERNARD THYE PENG TEO กรรมการ 
MR. XAVIER BERNARD MAURICE MEYER กรรมการ 
คณุมารี แรมล ี กรรมการ 
ดร.สมจินต์  ศรไพศาล  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
ดร.สมจินต์  ศรไพศาล กรรมการผู้จดัการ 
คณุไพศาล  ครุฑด ารงชยั รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทนุ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร  -  ฝ่ า ย ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ อ ง ค์ ก ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุพิพฒัน์  พิศณวุงรักษ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายจดัการลงทนุ 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุภารุจ  อรุุโสภณ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเปรมอนนัต์ วิชนปุรัุม สะบรามาเนียน รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีการเงิน 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 68 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
438,770 ล้านบาท 

 
 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
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Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1.  ดร.สมจินต์        ศรไพศาล   กรรมการผู้จดัการ 

2.  คณุพิพฒัน์  พิศณวุงรักษ์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายจดัการลงทนุ 
3.  คณุภารุจ  อรุุโสภณ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
4.  คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 2542 ปริญญาเอก การเงนิ. 
โครงการร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และสนับสนุน โดย CIDA 
2532 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Chaminade University of Honolulu 
โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship 
Program 
2531 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2527 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการ 
2549 – 2552  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม วรรณ จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการ 
2545 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้อ านวยการอาวุโส, ฝ่ายตราสาร
อนุพันธ์ 
2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม วรรณ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส, ฝ่าย Venture 
Capital Fund Management 
2541 – 2547 อาจารย์ประจ าคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
2539 – 2540 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ชมรมผู้ค้าตราสารหนี ้(ปัจจุบัน คือ 
ศูนย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย),  
รองผู้จัดการทั่วไป 
2533 – 2536 Foreign Bond 
Department, Kankaku Securities 
Co.,Ltd. Tokyo  
ผู้ ช่วยผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ (CEO) 

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ 2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
2530 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2551 - ปัจจุบัน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน 
2546 – 2551  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 
2543 – 2546  ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์ด
เตอร์ (ประเทศไทย) 
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการจัดการลงทุน 

บริหารทมีงานผู้จัดการ
กองทุน เพื่อให้การ 
จัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพ และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน
บริหารจัดการกองทุน
ของฝ่ายจัดการลงทุน
และมีประสบการณ์การ
ลงทุนในตลาดอัตรา
แลกเปล่ียน 
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2540 – 2543 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 

 
2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงนิ ตลาด
ตราสารหนี ้และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์เปรียบเทยีบ 
ติดตามหลักทรัพย์ที่
ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ป ริญญาต รี  เ ศ รษฐศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปั จ จุบั น  บ ริ ษัทห ลักท รัพ ย์
จั ดการกอง ทุน  ทหารไทย  จ า กั ด 
ผู้จัดการกองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าที่บริหาร
ความเส่ียง 

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

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 2546 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2544 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2560-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
2555-2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด – ผู้จัดการ
กองทุน ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน 
2546-2554 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) – หวัหน้าส่วนบริหารการ
ลงทุน 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่ก าหนด 

นายพีระวิชญ์ ลิม้เดชาพันธ์ 2555 ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงนิ 
University of Leeds, ประเทศอังกฤษ 
2552 ปริญญาตรี การเงนิการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2560-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
2559-2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แอสแซท พลัส จ ากัด 
Risk Manager 
2556-2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
Market Risk and Portfolio Modeling 
2553-2554 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวิต – Managerial Accountant 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
หนี ้เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
 

2552 ปริญญาโท Financial 
Management  
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University 

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
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2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ไ ท ย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

 

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 

Q:  รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
        บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั 
ชัน้ 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ    โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน

อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 

 
 
 
 
 
 

  

เนื่องจากกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั ไมใ่ช่กองทนุค า้ประกนัเงินต้น และไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเช่นเงินฝากทัว่ไป 
เงินลงทนุของทา่นอาจเพิม่ขึน้ หรือลดลงได้ โดยทา่นอาจได้รับเงินคืนไมค่รบตามจ านวนเงินท่ีทา่นลงทนุไว้ โดยเป็นไปตาม  
ปัจจยัเสีย่งตา่งๆ ซึง่เข้ามากระทบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุ  ความเสีย่งหลกัของกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั มีดงันี ้
 

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมนีโยบายป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงนิต้นและดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับทัง้หมด 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า         
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า        
(ระดับ 2) เป็นต้นไป  (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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1.    ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk) 
คือความเสี่ยงที่มูลค่าของกองทุนลดลง อนัเนื่องจากความผนัผวนของราคามูลค่าตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ 
จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินกลา่วคือ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินลดลง ตราสารหนีก็้
มกัจะมีราคาสงูขึน้ กองทนุก็ได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอตัราดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้ 
ราคาของตราสารหนีก็้มกัจะลดลง และอาจท าให้กองทนุเกิดผลขาดทุนขึน้ได้แม้วา่ผู้ออกตราสารจะมีความมัน่คง
และมีความสามารถในการช าระหนีเ้ป็นปกติก็ตาม ยิ่งตราสารหนีม้ีอายยุาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบีย้มีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมาก เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั มีนโยบายที่จะพยายามรักษาระดบัอายดุเูรชัน่
เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration) เพียงไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ และกองทุนเปิดทหาร
ไทยธนพลสั จะพยายามกระจายการลงทนุในหลายๆตราสาร กองทนุจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ไมม่ากนกั 

 
2.  ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk)   

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนั ผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของตราสาร เมื่อ
ครบก าหนดช าระ กองทุนอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการถือตราสารนีไ้ด้  เพื่อให้กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั มี
ความสามารถในการช าระหนี ้หรือ Credit Risk อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ กองทนุจึงมีนโยบายมุ่งเน้นลงทนุในตรา
สารหนีท้ี่มีคณุภาพ และให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามที่กลา่วไว้ในนโยบายการลงทนุของโครงการ  รวมถึงเข้าไป
ศึกษาปัจจัยพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร/ ผู้ค าประกัน/ คู่สญัญาในการท าธุรกรรมอย่างรอบคอบก่อนเข้าท าการ
ลงทนุ 
 

3.  ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
ในกรณีที่กองทนุเข้าลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศ กองทนุจะมีความเสีย่งของประเทศที่เข้าลงทนุ อนัอาจเกิด
จากการเปลีย่นแปลงในประเทศนัน้ ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นผู้บริหารประเทศ เปลีย่นนโยบายของประเทศ รวมถึง
การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ โครงสร้างหรืออตัราในการจดัเก็บภาษี หรือประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือ
จะด้วยเหตผุลอื่นใดก็ตาม จนท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาหรือจ านวนเงินท่ีตกลงกนัไว้ รวมถึง
อาจท าให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนขัน้
สดุท้ายที่กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
 

เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศที่เข้าลงทนุ  ต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน จะต้องเป็นประเทศที่ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัสากลในอนัดบั Investment Grade จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

4.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk)  
คือความเสีย่งที่กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในระยะเวลา หรือราคาทีต้่องการ / เหมาะสม เนื่องจากตราสารท่ี
กองทนุถือครองอยูน่ัน้ขาดสภาพคลอ่ง หรือเป็นไปตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุเปิดทหาร
ไทยธนพลสั จะมีนโยบายที่จะกระจายตราสารท่ีลงทนุให้มีอายคุงเหลอืของตราสารท่ีแตกตา่งกนั  และเป็นตราสาร
ที่มีคณุภาพในระดบั Investment grade เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งของตราสาร  ตลอดจนมกีารก าหนดสดัสว่น
ขัน้ต ่าของการคงทรัพย์สนิประเภทท่ีมีสภาพคลอ่งสงูมาก ให้อยูใ่นระดบัเพียงพอตอ่การไถ่ถอนท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
เช่น การก าหนดสดัสว่นขัน้ต า่ของเงินฝาก และ/หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐ เป็นต้น  
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กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีมีการขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ แตก่องทนุมีนโยบายทีจ่ะจดัการลงทนุ
เพื่อให้อายดุเูรชัน่เฉลีย่ของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio Duration) ไมเ่กิน 1 ปีโดยประมาณ จึงอาจมี
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารหนี ้เมือ่มีการไถ่ถอนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากผดิปกติ   

 

5.   ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวั
แปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตวัแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี ้ไม่ขดักับวตัถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญัญาและ/หรือ ในตราสาร กองทุนจะเลือกลงทุนกับ
คู่สญัญาที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต.นอกจากนี ้ตราสารดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  ท าให้กองทนุมีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของตราสารได้  ดงันัน้กองทนุจึงจะพิจารณา
ลงทนุในสดัสว่นท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  นอกจากนัน้แล้ว บางตราสาร
ให้สิทธิแก่ผู้ออกในการที่จะช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร  ซึ่งในการช าระหนีต้ามตราสารก่อนครบ
อายตุราสารนัน้  อาจมีผลกระทบจากมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ 
 

6.   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)   
คือความเสีย่งทีเ่กิดจากความผนัผวนของอตัรา แลกเปลีย่นของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินสกลุตา่งประเทศอื่น 
กลา่วคอืหากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกลุเงินของตราสารท่ีเข้าลงทนุนัน้ (เช่น 
จาก 34 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท) จะท าให้กองทนุได้รับดอกเบีย้รับตามงวด และ/หรือเงินต้นเมื่อ
ครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึง่จะท าให้ผลตอบแทนของการลงทนุต า่กวา่ทีค่าดไว้  
กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั มีนโยบายที่จะป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นโดยการท าสญัญาสวอป 
(SwapContract) หรือสญัญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) ของเงินต้น และดอกเบีย้ที่คาดวา่จะได้รับ เพื่อ
เปลีย่นเงินท่ี กองทนุจะได้รับในอนาคตจากเงินสกลุตา่งประเทศเป็นเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุในตราสารหนีด้งักลา่ว 
เพื่อให้กองทนุมีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นน้อยที่สดุ 
 

7.   ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซือ้ขายล่วงหน้า   
ในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเสีย่งจากการท่ี
คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้การลดความเสีย่งด้านราคา (Price Risk) อตัราดอกเบีย้ (Interest 
Rate Risk) หรืออตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) ไมเ่ป็นตามทีค่าดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งของ
คูส่ญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับการยอมรับจากส านกังาน 
ก.ล.ต. 
 

นอกจากความเสีย่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยูบ้่าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง 
 

อนึง่ การท าธุรกรรมซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไมแ่นน่อน (ความเสีย่ง) จากการเปลีย่นแปลงของราคา 
อตัราดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่น  แตถ้่าหากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ตอ่มลูคา่ของตราสารท่ีกองทนุ



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม(Q&A)กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั 
 

34 

ถืออยู ่กองทนุก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของ
กองทนุ  
 

นอกจากนีก้ารท าธุรกรรมซือ้ขายลว่งหน้า อาจมคีวามเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาของคูส่ญัญา (Counter 
Party Risk) ซึง่กองทนุจะลดความเสีย่งดงักลา่วโดยจะเลอืกท าสญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) เทา่นัน้ 

 
8.    ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใดๆ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

               และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใดๆ  โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน  
และ/หรือ ท าให้กองทนุต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ  ตวัอย่างเช่น กองทนุอาจต้องปรับเปลี่ยนอายดุเูรชัน่เฉลี่ย
ของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio Duration)  และ/หรือ การที่กองทุนต้องขายตราสารก่อนครบก าหนด 
และ/หรือ ยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่ได้ท าไว้ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจท าให้กองทนุ
เกิดการขาดทนุ เป็นต้น 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน           

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 
3. หนว่ย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ เงินฝาก

ธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่มีลกัษณะ

ครบถ้วนดงันี ้
5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสาร
ที่ลงทุนใน benchmark 
+ 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออก

จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ  หรือผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ 
organized market หรือเทียบเทา่ 

6.3 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภทการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์
ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิ
ที่ลงทุนใน benchmark 
+ 5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่ง
ดงันี ้แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สิน
ที่ลงทุนใน benchmark 
+10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 

ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

ร ว ม กั น ไ ม่ เ กิ น  45%  
เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมอื 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบักองทนุรวม
นี ้และไมท่ าให้ความเสีย่งของกองทนุรวมนีเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
6.total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา 

(single entity limit)   
6.2 ตราสารหนี ้ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ 

(non-investment grade/Unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

7. ตราสารท่ีมีอนัดบัความนาเช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกที่ต ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-
investment grade/Unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

8. ทรัพย์สนิดงันี ้ 
8.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
8.2 ตราสาร Basel III  
8.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ที่มี underlying 

เป็น ตราสารตามข้อ 8.1 -  8.2   

ทุกประเภท รวมกันไม่
เกิน 20% 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 ถงึวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค 59 – ก.ค 60 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค 60 – ก.ค 61 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค 61 – ก.ค 62 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไมเ่กิน  1.0000 0.4487 0.4378 0.4461 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 0.7500 0.3474 0.3368 0.3449 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1000 0.0268 0.0268 0.0268 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1000 0.0745 0.0742 0.0744 

    คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.4487 0.4378 0.4461 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค 59 – ก.ค 60 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค 60 – ก.ค 61 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค 61 – ก.ค 62 

คา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ / สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุเข้า 

 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ (Spread) ทีเ่รียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการโอน
หนว่ยลงทนุ 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย  
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท แต่
ไมเ่กิน 1,000 บาท

ตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย  

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย  

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย  

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แตไ่มเ่กิน 

1,000 บาทตอ่ครัง้) 

 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 568.84% 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 16,602,697,886.72 18.27%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีทีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 19,385,171,361.26 21.34%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 31,753,306,214.29 34.96%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 0.00 0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 23,806,517,189.39 26.21%

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยธนพลัส
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2562
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จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

พันธบัตร
อายุคงเหลือน้อยกว่าหน่ึงปี 16,661,000,000 16,602,697,886.72 18.27%

รวมพันธบัตร 16,602,697,886.72 18.27%
หุ้นกู้

Rating A+ 9,891,300,000 9,939,567,093.24 10.94%
Rating A- 8,803,500,000 8,820,718,453.69 9.71%
Rating A 4,270,600,000 4,280,383,131.40 4.71%
Rating AAA 2,200,300,000 2,210,361,910.02 2.43%
Rating AA(tha) 1,931,000,000 1,967,609,129.14 2.17%
Rating AA-(tha) 1,150,000,000 1,144,346,636.26 1.26%
Rating AAA(tha) 752,300,000 763,010,155.52 0.84%
Rating A-(tha) 645,500,000 650,111,923.22 0.72%
Rating BBB+ 590,000,000 603,661,208.10 0.66%
Rating A+(tha) 577,000,000 589,315,496.62 0.65%
Rating AA- 474,800,000 479,366,983.69 0.53%
Rating AA 256,400,000 259,432,159.89 0.29%
Rating A(tha) 25,000,000 25,251,211.50 0.03%
Rating AA+(tha) 20,000,000 20,170,722.00 0.02%

รวมหุ้นกู้ 31,753,306,214.29 34.96%
หุ้นกู้ธนาคาร

Rating A 100 -6,909,974.41 -0.01%
Rating AA+(tha) 100 -13,403,756.40 -0.01%

รวมหุ้นกู้ธนาคาร -20,313,730.81 -0.02%
หุ้นกู้ธนาคาร

Rating A 3,576,500,000 3,597,042,780.99 3.96%
Rating AAA(tha) 2,121,600,000 2,126,947,150.71 2.34%
Rating AA-(tha) 1,100,000,000 1,128,698,651.00 1.24%

รวมหุ้นกู้ธนาคาร 6,852,688,582.70 7.54%
หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

Rating A+ 9,406,631,479 9,431,007,699.45 10.38%
Rating A 2,719,082,114 2,722,950,032.84 3.00%
Rating AA+(tha) 306,139,955 306,462,513.07 0.34%
Rating A- 92,316,182 92,376,264.01 0.10%

รวมหุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ 12,552,796,509.37 13.82%
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,900,000,000 4,948,574,383.55 5.45%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 62,347,689.76 0.07%

รวมเงินฝากธนาคาร 5,010,922,073.31 5.52%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of  NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทยธนพลัส
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2562
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ Fitch 
Ratings     
AAA(tha) ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความนา่เช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความนา่เช่ือถือนีม้ี

ความเสีย่ง “น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล   

 
AA(tha) ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบั

ความนา่เช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย  

  
A(tha) ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดีการ

เปลีย่นแปลงของสถานการณ์ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือใน
ประเภทท่ีสงูกวา่ 

 
   
BBB(tha) ระดบัความนา่เช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มีความ

เป็นไปได้มากวา่การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่
ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ท่ีได้รับ
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทท่ีสงูกวา่ 

   
 
 
 
 

จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
Bank of China 7,676,401,308 7,683,644,074.53 8.46%
Agricultural Bank of China 7,230,997,854 7,240,449,599.74 7.97%
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd. 1,576,029,523 1,578,252,729.84 1.74%
China Development Bank Corporation 1,405,193,554 1,407,369,740.55 1.55%
Bank of Communications Co., Ltd. 885,005,597 885,878,971.42 0.97%

รวมเงินฝากธนาคารต่างประเทศ 18,795,595,116.08 20.69%
ทรัพย์สินอ่ืน 363,351,939.36 0.40%
หน้ีสินอ่ืน -1,043,441,240.89 -1.18%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 90,867,603,350.13 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 7,539,138,751.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.0527

% of NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท )
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สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากวา่ 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
FitchRatings     
F1(tha) ระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความนา่เช่ือถือภายในประเทศซึง่ก าหนดโดย
ฟิทช์ โดยอนัดบัความนา่เช่ือถือนีจ้ะยอมให้ส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือทีม่ีความเสี่ยง "น้อยที่สดุ" เมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกตแิล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงิน
ที่ออกหรือค้าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดบัความนา่เช่ือถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ก าหนด  

  
F2(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีนา่พอใจเมือ่

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เช่ือถือ
ดงักลา่วยงัไมอ่าจเทียบเทา่กบักรณีที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่สูงกวา่  

  
F3(tha) ระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เช่ือถือ
ดงักลา่วยงัไมแ่นน่อนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวา่ตราสารท่ีได้รับการจดั
อนัดบัท่ีสงูกวา่   

 

  
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ TRIS 
Rating     
AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสีย่งต ่าที่สดุ บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์

สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ 
  

AA มีความเสีย่งต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที่อยู่
ในระดบั AAA    

A                         มีความเสีย่งในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตทีอ่ยูใ่น
ระดบัสงูกวา่  

  
BBB มีความเสีย่งในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่

เพียงพอ แตม่ีความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่ และ
อาจมคีวามสามารถในการช าระหนีท้ี่ออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่  
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สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากวา่ 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ TRIS 
Rating     
T1 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคลอ่งที่ดีมาก

และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครอง จากการผิดนดัช าระหนีท้ีด่ีกวา่อนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผู้ออกตรา
สารท่ีได้รับอนัดบัเครดติในระดบัดงักลา่วซึง่มเีคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดั
ช าระหนีท้ี่สงูยิง่ขึน้   

T2 ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถใน
การช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีนา่พอใจ   

T3 ผู้ออกตราสารหนีม้คีวามสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้   
     
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ Moody's 
Rating     
Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit 

risk.  
Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

  
A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

  
Baa Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and 

as such may possess certain speculative characteristics.   
 

สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากวา่ 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ Moody's 
Rating     
P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt 

obligations.   
P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt 

obligations.   
P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term 

obligations.   
   
ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต ่1 ปีขึน้ไปของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ S&P Rating 
    
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.  
AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.   
A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.   
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.  
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สญัลกัษณ์และค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะสัน้มีอายตุ ่ากวา่ 1 ปีของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ S&P Rating 
    
A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.    
A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.   
A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.   
     
หมายเหต ุ     
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความนา่เช่ือถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกตา่งออกจาก
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมตอ่จากอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ส าหรับประเทศหนึง่ๆ เพื่อแสดงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความนา่เช่ือถือขัน้หลกัทัง้นี ้จะไมม่ีการระบุ
สญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัท่ีต า่กวา่ "CCC(tha)"   
ส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือในระยะยาว และจะไมม่ีการระบสุณัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความนา่เช่ือถือในระยะ
สัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)"  
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ช่ือหลักทรัพย์
 ผู้ รับรอง / อาวัล /

ค้้าประกัน
1 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง BOT198A 28 ส.ค. 62 GOV 511,000,000 514,147,616.92
2 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง BOT199A 12 ก.ย. 62 GOV 412,000,000 414,571,712.24
3 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19801A 1 ส.ค. 62 GOV 156,000,000 156,000,000.00
4 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19801B 1 ส.ค. 62 GOV 587,000,000 587,000,000.00
5 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19808A 8 ส.ค. 62 GOV 400,000,000 399,869,344.06
6 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19815A 15 ส.ค. 62 GOV 394,000,000 393,740,289.12
7 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19815B 15 ส.ค. 62 GOV 520,000,000 519,657,062.47
8 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19822A 22 ส.ค. 62 GOV 302,000,000 301,702,565.00
9 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19822B 22 ส.ค. 62 GOV 55,000,000 54,946,415.95

10 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19829A 29 ส.ค. 62 GOV 15,000,000 14,980,234.30
11 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19829B 29 ส.ค. 62 GOV 226,000,000 225,700,144.48
12 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19905A 5 ก.ย. 62 GOV 323,000,000 322,458,887.48
13 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19905B 5 ก.ย. 62 GOV 261,000,000 260,565,248.67
14 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19919A 19 ก.ย. 62 GOV 75,000,000 74,824,214.35
15 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D06A 7 ธ.ค. 62 GOV 1,485,000,000 1,476,114,598.94
16 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D12A 12 ธ.ค. 62 GOV 1,321,000,000 1,312,724,798.66
17 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D19A 19 ก.ย. 62 GOV 220,000,000 218,533,133.76
18 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19D26A 26 ธ.ค. 62 GOV 1,132,000,000 1,124,167,478.59
19 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N07A 7 พ.ย. 62 GOV 303,000,000 301,599,092.87
20 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N14A 14 พ.ย. 62 GOV 297,000,000 295,516,547.41
21 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N21A 21 พ.ย. 62 GOV 191,000,000 189,997,231.05
22 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19N28A 28 พ.ย. 62 GOV 2,288,000,000 2,275,093,674.08
23 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O03B 3 ต.ค. 62 GOV 1,130,000,000 1,126,645,528.69
24 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O10A 10 ต.ค. 62 GOV 69,000,000 68,770,513.74
25 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O10B 10 ต.ค. 62 GOV 1,030,000,000 1,026,574,335.51
26 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O17A 17 ต.ค. 62 GOV 449,000,000 447,385,538.24
27 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O17B 17 ต.ค. 62 GOV 1,000,000,000 996,405,569.28
28 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O24A 24 ต.ค. 62 GOV 19,000,000 18,925,286.84
29 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB19O31A 31 ต.ค. 62 GOV 890,000,000 886,183,376.04
30 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB20102A 2 ม.ค. 63 GOV 200,000,000 198,546,584.60
31 . พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง TB19904A 4 ก.ย. 62 GOV 400,000,000 399,350,863.38
32 . หุ้นกู้ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จ้ากัด ABPSPV204A 21 เม.ย. 63 A- 440,000,000 444,654,689.60
33 . หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) AP19822A 22 ส.ค. 62 A- 900,000,000 898,978,152.67
34 . หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) AP19927A 27 ก.ย. 62 A- 700,000,000 697,872,735.11
35 . หุ้นกู้ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) AP19D26A 26 ธ.ค. 62 A- 300,000,000 297,674,864.02
36 . หุ้นกู้ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส AYCAL201A 29 ม.ค. 63 AA 56,400,000 56,469,683.89
37 . หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ BJC203A 24 มี.ค. 63 A+ 32,000,000 32,565,365.12
38 . หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ BJC206A 8 มิ.ย. 63 A+ 1,041,500,000 1,052,929,566.81
39 . หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTSC19NA 10 พ.ย. 62 A-(tha) 645,500,000 650,111,923.22
40 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG19801A 1 ส.ค. 62 A 300,000,000 300,000,000.00
41 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG19809A 9 ส.ค. 62 A 850,000,000 849,627,560.52
42 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG19910A 10 ก.ย. 62 A 255,000,000 254,442,318.21
43 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG19O24A 24 ต.ค. 62 A 1,325,000,000 1,318,857,508.09
44 . หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ BTSG215A 24 พ.ค. 64 A 20,000,000 20,216,808.20
45 . หุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า CENTEL203A 30 มี.ค. 63 A 200,000,000 201,234,822.00
46 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF198A 3 ส.ค. 62 A+ 301,400,000 308,906,614.15
47 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF198B 2 ส.ค. 62 A+ 42,000,000 42,951,443.64
48 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF20224A 24 ก.พ. 63 A+ 1,000,000,000 988,235,254.45
49 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF204A 12 เม.ย. 63 A+ 671,000,000 677,385,095.09
50 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF218A 19 ส.ค. 64 A+ 108,000,000 116,052,342.25
51 . หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF218B 2 ส.ค. 64 A+ 312,000,000 328,209,926.40
52 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH19D04B 4 ธ.ค. 62 A+ 1,000,000,000 992,577,502.04
53 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH19O18A 18 ต.ค. 62 A+ 1,000,000,000 995,513,276.70
54 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH20110A 10 ม.ค. 63 A+ 750,000,000 742,805,481.20
55 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH207A 15 ก.ค. 63 A+ 751,400,000 756,047,100.93
56 . หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPFTH211A 20 ม.ค. 64 A+ 99,400,000 100,964,275.80
57 . หุ้นกู้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN225A 2 พ.ค. 65 AA 200,000,000 202,962,476.00
58 . หุ้นกู้ บจ. ดีเอดี เอสพีวี DAD20NB 29 พ.ย. 63 AAA(tha) 114,000,000 120,870,612.42
59 . หุ้นกู้ บมจ. อีซ่ี บาย EB199B 15 ก.ย. 62 AA+(tha) 20,000,000 20,170,722.00
60 . หุ้นกู้ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี GPSC219A 29 ก.ย. 64 A+(tha) 189,000,000 190,693,587.42
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61 . หุ้นกู้ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO19OA 14 ต.ค. 62 AA- 167,800,000 169,075,286.71
62 . หุ้นกู้ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO204A 27 เม.ย. 63 AA- 307,000,000 310,291,696.98
63 . หุ้นกู้ บจ. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) ICBCTL19NA 26 พ.ย. 62 AAA(tha) 5,000,000 5,024,624.60
64 . หุ้นกู้ บจ. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) ICBCTL204A 8 เม.ย. 63 AAA(tha) 563,300,000 566,475,339.00
65 . หุ้นกู้ บจ. ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) ICBCTL205A 25 พ.ค. 63 AAA(tha) 50,000,000 50,251,031.50
66 . หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH19OB 28 ต.ค. 62 A+ 655,900,000 660,355,226.99
67 . หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH204A 2 เม.ย. 63 A+ 154,700,000 157,856,183.21
68 . หุ้นกู้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH204B 28 เม.ย. 63 A+ 492,000,000 497,320,571.64
69 . หุ้นกู้ บจ. เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) MBTH207A 5 ก.ค. 63 A 50,000,000 50,175,294.00
70 . หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT205A 22 พ.ค. 63 A 451,100,000 457,941,396.86
71 . หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT213C 29 มี.ค. 64 A 80,000,000 81,331,336.00
72 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC19813A 13 ส.ค. 62 A+ 1,000,000,000 999,375,732.42
73 . หุ้นกู้ บจ. น้้าตาลมิตรผล MPSC19OA 31 ต.ค. 62 A+ 480,000,000 489,516,134.40
74 . หุ้นกู้ บจ. เงินติดล้อ NTL19DB 14 ธ.ค. 62 A- 165,000,000 165,655,756.20
75 . หุ้นกู้ บจ. เงินติดล้อ NTL205A 29 พ.ค. 63 A- 55,400,000 55,924,837.99
76 . หุ้นกู้ บจ. เงินติดล้อ NTL207A 24 ก.ค. 63 A- 970,000,000 970,559,234.10
77 . หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS19NA 29 พ.ย. 62 A 155,000,000 155,365,472.95
78 . หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ี เฮ้าส์ QH19NA 29 พ.ย. 62 A- 296,000,000 297,998,222.00
79 . หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ี เฮ้าส์ QH205A 11 พ.ค. 63 A- 555,500,000 562,175,421.28
80 . หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย SCC19OA 12 ต.ค. 62 A+(tha) 274,000,000 279,038,218.84
81 . หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC205A 9 พ.ค. 63 A(tha) 25,000,000 25,251,211.50
82 . หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย SPALI19DA 20 ธ.ค. 62 A 175,000,000 176,112,877.50
83 . หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย SPALI202A 17 ก.พ. 63 A 293,800,000 298,373,896.03
84 . หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย SPALI205A 4 พ.ค. 63 A 30,000,000 30,334,764.00
85 . หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี SPCG19DA 16 ธ.ค. 62 A 85,700,000 86,369,077.04
86 . หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารธนชาต TBANK19N08A 8 พ.ย. 62 AA-(tha) 1,150,000,000 1,144,346,636.26
87 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV203A 22 มี.ค. 63 AA(tha) 30,000,000 30,176,484.90
88 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV213A 22 มี.ค. 64 AA(tha) 740,000,000 745,407,194.80
89 . หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV213B 22 มี.ค. 64 AA(tha) 1,161,000,000 1,192,025,449.44
90 . หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต TCAP20NA 15 พ.ย. 63 A+(tha) 114,000,000 119,583,690.36
91 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI19D13A 13 ธ.ค. 62 A- 400,000,000 396,990,969.49
92 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI19O24A 24 ต.ค. 62 A- 500,000,000 497,695,628.28
93 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI19O25A 25 ต.ค. 62 A- 500,000,000 497,619,449.83
94 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI201A 11 ม.ค. 63 A- 11,600,000 11,653,356.52
95 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI203A 10 มี.ค. 63 A- 44,000,000 44,665,592.84
96 . หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง THANI205A 12 พ.ค. 63 A- 70,000,000 70,665,574.00
97 . หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม THCOM19OB 2 ต.ค. 62 A- 96,000,000 97,748,162.88
98 . หุ้นกู้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOG19808A 8 ส.ค. 62 A- 1,500,000,000 1,506,486,592.54
99 . หุ้นกู้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOG19829A 29 ส.ค. 62 A- 300,000,000 300,969,965.48

100 . หุ้นกู้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOG19O24A 24 ต.ค. 62 A- 1,000,000,000 1,004,729,248.86
101 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT202A 28 ก.พ. 63 AAA 912,000,000 913,567,664.16
102 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT204A 30 เม.ย. 63 AAA 80,000,000 80,462,572.00
103 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT205A 28 พ.ค. 63 AAA 50,000,000 50,639,556.50
104 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT207A 22 ก.ค. 63 AAA 288,300,000 290,989,049.06
105 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT20NA 27 พ.ย. 63 AAA 280,000,000 281,160,686.80
106 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT214A 30 เม.ย. 64 AAA 60,000,000 60,308,369.40
107 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT216A 9 มิ.ย. 64 AAA 120,000,000 120,279,876.00
108 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT218A 10 ส.ค. 64 AAA 200,000,000 200,921,012.00
109 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT21OB 30 ต.ค. 64 AAA 110,000,000 111,031,669.10
110 . หุ้นกู้ บจ. โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) TLT22DA 8 ธ.ค. 65 AAA 100,000,000 101,001,455.00
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ค้้าประกัน
111 . หุ้นกู้ Thai ORIX Leasing Co.,Ltd. TOLC204A 3 เม.ย. 63 AAA(tha) 20,000,000 20,388,548.00
112 . หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน TRUE22NA 10 พ.ย. 65 A- 590,000,000 603,661,208.10
113 . หุ้นกู้ธนาคาร บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ BAM211A 18 ม.ค. 64 AA-(tha) 300,000,000 300,881,019.00
114 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY203A 29 มี.ค. 63 AAA(tha) 50,000,000 50,504,981.50
115 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY20NA 3 พ.ย. 63 AAA(tha) 805,000,000 808,250,002.35
116 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY211A 26 ม.ค. 64 AAA(tha) 1,266,600,000 1,268,192,166.86
117 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK19926B 26 ก.ย. 62 A 700,000,000 704,812,914.50
118 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK19O09A 9 ต.ค. 62 A 1,400,000,000 1,408,479,100.34
119 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK19O25A 25 ต.ค. 62 A 500,000,000 502,584,760.15
120 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK202A 20 ก.พ. 63 A 176,000,000 177,340,745.12
121 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน KK203A 20 มี.ค. 63 A 190,500,000 191,480,419.68
122 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก้ TISCO198A 9 ส.ค. 62 A 310,000,000 312,477,216.20
123 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารทิสโก้ TISCO205B 21 พ.ค. 63 A 300,000,000 299,867,625.00
124 . หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย TMB296A 28 มิ.ย. 72 AA-(tha) 800,000,000 827,817,632.00
125 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Abu Dhabi Commercial Bank ADCB198C 16 ส.ค. 62 A+ 973,407,962 974,721,770.90
126 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Doha Finance Ltd DOHA199A 4 มิ.ย. 63 A 627,000,000 629,528,194.60
127 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD198D 5 พ.ค. 63 A+ 960,750,000 967,078,455.94
128 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD198E 11 พ.ค. 63 A+ 954,600,000 960,441,437.33
129 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD198G 18 พ.ค. 63 A+ 634,800,000 638,297,657.56
130 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD198I 21 พ.ค. 63 A+ 952,200,000 957,445,079.69
131 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD19OC 30 เม.ย. 64 A+ 927,000,000 927,003,605.42
132 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD19OD 4 ส.ค. 64 A+ 765,000,000 766,199,384.74
133 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD19OE 23 ม.ค. 63 A+ 1,538,000,000 1,538,006,172.74
134 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD19OF 30 เม.ย. 63 A+ 927,000,000 927,136,589.29
135 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Emirates NBD ENBD19OJ 11 เม.ย. 65 A+ 462,300,000 463,027,602.64
136 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ KEB Hana Bank KEHN198B 18 ต.ค. 64 A- 92,316,182 92,376,264.01
137 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Qatar National Bank QNB198E 16 ส.ค. 62 A+ 311,573,517 311,649,943.20
138 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB198H 16 พ.ค. 66 AA+(tha) 306,139,955 306,462,513.07
139 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Societe Generale SOGE198D 17 พ.ย. 69 A 697,651,514 698,132,752.48
140 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ Societe Generale SOGE198K 28 ส.ค. 69 A 1,394,430,600 1,395,289,085.76
141 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 23 ส.ค. 62 AAA(tha) 300,000,000 304,792,602.74
142 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 14 พ.ย. 62 AAA(tha) 700,000,000 708,195,753.42
143 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 19 ธ.ค. 62 AAA(tha) 1,600,000,000 1,617,861,369.86
144 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 14 ม.ค. 63 AAA(tha) 1,000,000,000 1,010,086,301.37
145 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 22 ก.พ. 63 AAA(tha) 300,000,000 302,432,876.71
146 . เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB F/D 23 เม.ย. 63 AAA(tha) 1,000,000,000 1,005,205,479.45
147 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 62,347,689.76
148 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC198F 22 ส.ค. 62 A 977,930,187 981,581,037.29
149 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC198G 14 ม.ค. 63 A 793,775,796 794,387,864.86
150 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC198H 19 มิ.ย. 63 A 1,548,953,308 1,550,107,823.91
151 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC198I 26 ส.ค. 62 A 957,878,097 957,865,429.13
152 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC198J 30 ส.ค. 62 A 950,045,464 951,376,249.93
153 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC198K 25 ต.ค. 62 A 1,000,925,819 1,001,933,023.47
154 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Agricultural Bank of China ABC19OI 25 ต.ค. 62 A 1,001,489,183 1,003,198,171.15
155 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of Communications Co., Ltd. BCOM198C 13 พ.ย. 63 A 885,005,597 885,878,971.42
156 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198F 3 พ.ย. 63 A 1,250,487,996 1,251,820,350.83
157 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198J 11 ก.พ. 63 A 395,850,477 396,135,357.05
158 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198K 13 พ.ย. 63 A 943,745,102 944,128,453.66
159 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198L 22 ส.ค. 62 A 945,304,414 945,981,859.10
160 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198Q 23 ธ.ค. 62 A 943,234,894 945,663,952.98
161 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198S 3 ต.ค. 62 A 802,952,272 802,937,047.80
162 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198T 5 พ.ย. 62 A 806,796,525 806,897,068.00
163 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC198U 14 ม.ค. 63 A 793,538,965 794,131,241.54
164 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Bank of China BOC201I 27 มี.ค. 63 A 794,490,663 795,948,743.57
165 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ China Development Bank Corporation CDB199B 31 ต.ค. 62 A+ 1,405,193,554 1,407,369,740.55
166 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd. ICBC198D 29 ต.ค. 62 A 1,576,029,523 1,578,252,729.84

วันครบก้าหนด
อันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ

มูลค่าหน้าต๋ัว มูลค่าตามราคาตลาด (บาท )ประเภทหลักทรัพย์ ช่ือผู้ออก
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ก.ค.  62 31 ก.ค.  61 31 ก.ค.  60 29 ก.ค.  59 31 ก.ค.  58

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 11.8608 11.7107 11.5223 11.3571 11.1190

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 12.0527 11.8608 11.7107 11.5223 11.3571

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +1.62% +1.28% +1.63% +1.46% +2.14%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +1.78% +1.48% +1.82% +1.71% +2.50%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 91,283                         83,095                       75,499                84,785               94,035                          

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 90,868                         91,283                       83,095                75,499               84,785                          

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 91,288                         96,152                       94,497                79,876               90,659                          

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -1,883 +6,971 +6,064 -10,440 -11,180 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 1.14% 1.15% 1.24% 1.07% 1.28%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (30 เม.ย .  62) (31 ม.ค.  62) (31 ก.ค.  61) (29 ก.ค.  59) (3 ก.พ .  53)

 กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส +0.46% +0.91% +1.62% +1.51% +1.99%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +0.51% +0.97% +1.78% +1.69% +2.30%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Not e :

**กองทุนจะใช้ Government Zero Rate Return Index 12 เดือน (35%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 

    1 ปี (10%) และอัตราดอกเบ้ียกู้ยืมระหว่างธนาคารสาหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (LIBOR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน บวกด้วย 

    ค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 12 เดือน ในช่วงระยะเวลาท่ีค้านวณผลตอบแทน (20%) เป็นตัวช้ีวัด

31 กรกฎาคม 2562
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
  
ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com) 

 
2. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 
การซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุปกติที่ซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียวผู้ลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดตอ่ขอรับรายละเอียด
ของกรมธรรม์ได้ที่บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) โทร. 0-2632-6492 โทรสาร 0-2632-2415                                      
E-mail:  iService@fwd.co.th 
 
3. ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุนปกตทิี่ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิตา่งๆ ที่แตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว เช่น  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มกีารโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่ง

กองทนุใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ย
ลงทนุ 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวิต รวมถงึผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิการท า

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาที่บริษัทประกนัชีวติ และ/หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  โดย
บริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด าเนนิการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

4. สทิธิในการขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูรายละเอยีดโครงการจากบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้าม)ีที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สทิธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชีวติ ถึงรายช่ือของบริษัทจดัการทกุแหง่ที่รับจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวติที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู ่ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่
อยู ่และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยลงทนุท่ีได้รับค าแนะน าเพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

8. สทิธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่การ
ตดัสนิใจในการลงทนุ เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวม
หรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

9. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขาย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

https://www.tmbameastspring.com/
mailto:iService@fwd.co.th
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10. เง่ือนไขหรือสทิธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไมเ่ทา่เทยีม และ
แตกตา่งจากผู้ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปเช่น สทิธิในการรับสมดุรับรองสทิธิ บตัรกองทนุ ของบริษัทจดัการ  และการได้รับ
ข้อมลูกองทนุอาจมคีวามลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถงึการท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตจะไมส่ามารถท ารายการผา่นช่องทางปกตอิื่นๆ ของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผา่นบริษัทประกนั
ชีวิตที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอยู ่ฯลฯ  ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าที่
เป็นตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุไปยงับริษัท
จดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) และจะเป็น
ผู้ติดตอ่ในการยืนยนัรายการตา่งๆ ตลอดจนสง่มอบหนว่ยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในกรณีขาย
คืนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะแหง่
ก าหนด 

นอกจากนี ้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อาจอยูภ่ายใต้เง่ือนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชีวติที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะราย โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ ต้องศกึษา
รายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหาร
ไทย จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั ทัง้นี ้ผลการ
ด าเนินงานของกองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“ผู้ลงทนุควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
 

“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบ
ข้อมลูการลงทนุเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์”   
“ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ เชน่ การท าธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านกังานส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
และประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัท
ทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ี
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลใน
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 
 
วนั เดอืน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  19 มีนาคม 2563 
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