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การลงทนุในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทุนเปิดทหารไทย 
SET50 เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทน ท าให้มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความ
เส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหนว่ยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่งๆ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเตมิ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกวา่”นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เชน่ คูค้่า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุ
ใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทุนเปิดทหารไทย SET50เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวน
สิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหารไทย SET50(“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอ่ืนใดท่ี
ก าหนดตามท่ีนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิติบุคคลดงักล่าว ตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย SET50และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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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 เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

  TMB SET50 Fund   (ช่ือยอ่: TMB50) 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   

วันที่อนุมัติจัดตัง้กองทุน :  23 พฤศจิกายน 2543 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :  29 มีนาคม 2544  

   
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ ประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

  

นโยบายการลงทุนของกองทุน  :        กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) 
เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบัดชันี SET50 ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยน
ดชันีที่กองทนุใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดชันีอื่นใดแทนดชันี SET50 ในกรณีที่ดชันีดงักลา่วถกูยกเลกิหรือจะไมม่ีการ
ค านวณอีกตอ่ไป โดยดชันีที่จะน ามาใช้แทนจะต้องเป็นดชันีที่วดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
โดยรวม กองทนุจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ
ให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 โดยกองทนุจะเลอืกลงทนุเฉพาะในหุ้นสามญัของบริษัทตา่งๆ ในสดัสว่นที่เทา่หรือ
ใกล้เคียงกบัน า้หนกัที่เป็นสว่นประกอบของดชันีดงักลา่ว  
 

ทัง้นี ้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient 
portfolio management) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุน
สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีหลกัทรัพย์ SET50 เช่น สญัญาฟิวเจอร์ส ที่อิงกบัดชันีหลกัทรัพย์ SET50 เป็นต้น  
รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  หรือธุรกรรมการซื อ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด   แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
 

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่า
หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นตา่งของราคาของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย
ในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหนว่ย และต่อมามลูคา่หนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหนว่ย แสดงวา่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับก าไรดงักล่าวจากการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
เทา่นัน้ ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี โดยที่ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ในกฎหมายภาษีอากร 
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ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 (Benchmark) : 

 ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 
 (เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั จากเดิมดชันี SET50 (SET50 Index) เป็นดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 
 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจน
ถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัรา
ดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

 
ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

 
Q:    กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วย

ลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 6,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน 

ในระยะเวลาเท่าใด 
A: - เหมาะสมกับ   :  นกัลงทนุท่ียอมรับความเสีย่งของการลงทนุในหุ้นได้ ไมต่ื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาดหุ้น และ

คาดหวงัผลตอบแทนในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50   
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ 
ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยจะต้องค านงึถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 
 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   กองทนุนีม้ีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทนุถืออยูม่ี

การเปลีย่นแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มลูคา่หนว่ยลงทนุก็จะลดลงตาม ซึง่ในช่วงตลาดขาลง กองทนุอาจให้ผลตอบแทน
ต ่ากว่ากองทุนหุ้ นอื่นๆ ที่อาจลดน า้หนักการลงทุนในหุ้ นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัทท่ีกองทนุลงทนุ ก็มีผลกระทบเช่นกนั 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทย SET50 6 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครอง

เงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 30 เดือน เมษายน 
 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดทหารไทย SET50 ได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

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 าเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

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

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

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

หมายเหต ุ 1.   เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

                  2.  เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                       การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขาย รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้น
เป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน   
 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                             มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**    

ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์    0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย อินเทอร์เน็ต 

    ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
                 *** 0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  

  
 
 วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
    ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
    ผู้ สัง่ซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย 

SET50 ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้  โดยน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าวหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน  หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่ง
บาทถ้วน) 
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการ 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการ  

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

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

       หมายเหต ุ    *    ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
 กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    

 
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จัดการหรือส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค า
สัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของ
เช็ค 
 
1)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
 กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทหารไทย SET50”   
 
2)  กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซ้ือ

คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด 
 

  ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. 
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ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคาร    ธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการ
ให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวาง
แผนการลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้่อนที่ทา่นจะ
ท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

   ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุที่ขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสาร
อื่นที่บริษัทจัดการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัท
จดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50 ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถน า
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ทีร่ะบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 
   การอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้  
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การขายคนืหน่วยลงทุน 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหนว่ย
ลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.     ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 

 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้                                                      1 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                           มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**   

   ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์                                      0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 
 
 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน      

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่
ขายโดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน* 

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

 

 ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ
ด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นทีอ่าจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
 

  ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  จึงสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท า
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การของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคนืหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ทีร่ะบบ 

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต              
                  **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 

 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้
กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ 
ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 2  วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในชว่งเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน  4  วนัท าการนบัแตว่นัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบไุว้
ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

 
 
 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหารไทย SET50 12 

ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และสาขา หรือช่องทางอื่น 

 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
อีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุดงันี ้

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
มลูคา่ขัน้ต ่าในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                           1 บาท  ขึน้ไป* 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   

  ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ 
ราคาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก                                          มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์                    0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
                                                                                                        (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             
**   มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้

และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่า
หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

    ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 
 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้น
ทาง และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  
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 สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 

  สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นงวด งวดละเทา่ๆ กนั  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวธีิการอื่นท่ีอาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 
 

  สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็น บญัชีร่วม  จงึจะสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จดัการได้จนถงึเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อน
ท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุม่กองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเตมิ             
 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             
     **  กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ 
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

SET50 

ธนรัฐ, ธนบดี,ธนบดี RMF,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T T+1 
ธนวฒัน์,  

 SET50 ปันผล, JUMBO 25,  
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,  

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,           
  จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั  
เฟลก็ซิเบิล้, 

ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF , 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF, 
JUMBO 25 ปันผล LTF, 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF 

T T 

Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล,  
World Equity Index,  

Emerging Markets Equity, Emerging Active Equity,  
US500 Equity, Global Quality Growth, 
 China Equity Index, China Opportunity , 

Japan Active Equity, 
โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์, ออยล์ฟันด์,  

Global Bond RMF, US500 RMF, 
 โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

T T* 

ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,           
ธนวฒัน์,   

 SET50 ปันผล, JUMBO 25,  
 จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                     

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,           
 จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF, 
JUMBO 25 ปันผล LTF 

SET50 T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF SET50 T T+2 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ SET50 T T+3 

China Equity Index               SET50 T* T*  
Global Income,  

Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล 
World Equity Index,   

Emerging Markets Equity,  
US500 Equity,  

โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์,   
ออยล์ฟันด์                 

SET50 T* T* + 1 

Global Quality Growth,  
Emerging Active Equity, 

 China Opportunity , 
Japan Active Equity 

SET50 T* T* + 2 
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หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
                ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด)                  T*       = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                            T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการ               T*+2   = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย    
  
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

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

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
  3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบ
ตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวนัท าการ
สดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยดุรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้อง  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อ

ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว  พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ

หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุวนั

อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ยงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท า
การ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยุดท าการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท

จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกวา่ห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ 
ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม 
(1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเก่ียวกบัการหยดุ
การขาย  หรือหยดุรับซือ้หนว่ยลงทนุ  หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 
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การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 

ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วง
ใด ๆ จากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวันที่ท ารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการท า
รายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว  
 

สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
ตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/
รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

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

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
         1.  การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย 
  ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงิน  
  ปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
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(ค)  ในระหวา่งการด าเนินการเพือ่ยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปัน
ผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม 

(3)  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และ
ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกัน
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ       
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
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FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

 
(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ

ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุ
รวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ     
ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 
 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 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 :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไป

ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 
 
 
 

 

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

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

บาท (หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมี
อิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปลีย่นแปลง
ช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
ที่ตัง้ ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
Website : https:// www.tmbameastspring.com    

E-mail : marketing@tmbameastspring.com 
 

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
คณุเปรมอนนัต์ วิชนปุรัุม สะบรามาเนยีน รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีการเงิน 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 76 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
221,528 ล้านบาท  
 
 

mailto:marketing@tmbam.com
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Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 

 
 

Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว 

A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  
 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

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 านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

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

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 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:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที ่

 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 
 
 
 
 
 

 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
http://www.tmbameastspring.com/
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร 

 
 
 

 
                                               

 

 
 

 
 

ความเสี่ยงหลกัของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 มดีังนี ้
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือลด
ต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง  
การคาดการณ์ของนักลงทุน  ฯลฯ ปกติแล้ว  ตลาดหุ้ นมักจะขึน้ลงเป็นวัฎจักร (Cycle) คล้ายคลึงกับวัฎจักร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความผนัผวนใน
ระหวา่งช่วง 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
จากการท่ีกองทนุเป็นกองทนุประเภทดชันี ท าให้กองทนุไม่สามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้ เนื่องจากกองทนุมี
นโยบายที่จะให้น า้หนกัการลงทนุไว้ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา ดงันัน้เมื่อราคาหุ้นในตลาดที่
กองทุนถืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้
ผลตอบแทนต ่ากวา่กองทนุหุ้นอื่นๆ ท่ีสามารถลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้  

 
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน  หุ้นเป็นตราสารทนุซึ่งมีความเสี่ยงสงูกว่าตราสารหนี ้ ทัง้นี ้เนื่องจากล าดบัชัน้ของ

การรับช าระทรัพย์สนิของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทปิดกิจการอยูห่ลงัผู้ ถือตราสารหนีท้กุประเภท การลงทนุในหุ้นจึงมี

  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป         

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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ความเสี่ยงเช่นเดียวกบัการเป็นเจ้าของกิจการที่อาจขาดทนุหรือท าก าไรได้มากน้อยในแต่ละปี  หรืออาจขาดทุน
มากจนมีความจ าเป็นต้องปิดกิจการก็เป็นได้   ควบคู่ไปกบัความเสี่ยงที่สงูกว่า ผลตอบแทนของการลงทนุในหุ้น
หรือกองทุนหุ้นจะสงูกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี ้ และมีความผนัผวนสงูกว่ามากเช่นเดียวกบั
ราคาหุ้นโดยทัว่ไป 
 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
จากการที่กองทุนเป็นกองทุนประเภทดชันี ท าให้กองทุนไม่สามารถลดความเสี่ยงของตราสารทุนได้ เนื่องจาก
กองทุนลงทุนในหุ้ นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจ านวน 50 หลักทรัพย์ตามดัชนี SET50 เต็มมูลค่าเกือบ
ตลอดเวลา ดงันัน้ผู้ที่ลงทนุในกองทนุจะมีความเสีย่งของตราสารทนุสงู  

 

3. ความเสี่ยงทางธุรกจิ (Business Risk) หมายถึงความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ หรือการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัท ท าให้ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะขาดทนุซึง่จะ
สง่ผลท าให้มลูคา่ของหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต า่ลง 

 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุมีการกระจายการลงทนุในหุ้น 50 ตวั ท่ีอยูใ่นหลายอตุสาหกรรมท าให้สามารถกระจายความเสีย่งทางธุรกิจ
ลงได้ 

 

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารกองทนุ มิใช่เพื่อ
เก็งก าไร โดยกองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดชันี SET50 เช่น การลงทุน SET50 Index Futures  เป็นต้น ซึ่งการซือ้ขาย SET50 Index Futures 
ดงักลา่วจะมีผลเสมือนกองทนุได้เข้าลงทนุในหุ้นทัง้ 50 ตวัของดชันี SET50 พร้อมกนั โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปซือ้
ขายหุ้นทัง้ 50 ตวั อยา่งไรก็ตาม หากกองทนุใดใช้ Futures เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็งก าไร การกระท าดงักลา่วจะ
ท าให้กองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ เนื่องจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นการลงทนุที่มี Leverage หรือใช้เงินในการ
ลงทุนน้อย แต่สามารถท าให้ได้รับก าไรเป็นจ านวนมาก แต่ในทางตรงข้ามก็สามารถขาดทุนเป็นจ านวนมาก 
เช่นกัน และการท าสญัญา Futures เมื่อครบก าหนดตามสญัญา ผู้ท าสญัญามีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
สญัญาที่ตกลงกันไว้ ไม่ว่าการเข้าท าสญัญานัน้จะท าให้เกิดก าไร หรือมีผลขาดทุนต่อกองทุนก็ตาม  นอกจากนี ้
หากกองทนุใดท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า กองทนุนัน้อาจมีความเสีย่งจาก
การไมป่ฏิบตัิตามสญัญาของคูส่ญัญา  
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะท าการบริหารความเสี่ยงโดยจะใช้ Futures เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน มิใช่เพื่อเก็งก าไร 
โดยกองทนุจะใช้ Futures เพื่อช่วยในการ Equitize Cash เป็นหลกั กลา่วคือเมื่อกองทนุได้รับค าสัง่ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก หากกองทุนเข้าไปท าการซือ้ขายหุ้นโดยตรงในตลาดหุ้ นโดยเฉพาะในช่วง Call 
Market อาจมีผลท าให้ตลาดหุ้นเกิดความผนัผวนได้ กองทนุจึงอาจเข้าไปซือ้ขาย Futures แทนเพื่อให้ผลตอบแทน
ของกองทนุสอดคล้องกบัดชันี SET50 ทัง้นี ้กองทนุจะไมท่ าให้เกิดการ Leverage โดยจะจดัสรรสดัสว่นของเงินสด
หรือตราสารหนีภ้าครัฐระยะสัน้ให้เพียงพอกับ Exposure ของกองทุนในการลงทุนใน Futures นัน้ๆ นอกจากนี ้
กองทนุไมม่ีความเสีย่งจากการท่ีคู่สญัญาไมป่ฏิบตัิตามที่ตกลงกนัไว้ เนื่องจาก การท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็น
การซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน                 

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (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 ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ regulated market  หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หนว่ย property ที่จดทะเบยีน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทนุทัว่ไป

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ที่มี credit 
rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ regulated market หรือ
เทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7.  หนว่ย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่ส านกังานก าหนด 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1)15% หรือ 
(ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย
เลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั  
investment grade) หรือ 
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(2)น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

8. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 7  (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ทีม่ีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย property   ไมเ่กิน 15% 
4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
6. ตราสารดงันี ้(total SIP) 

6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit)   
6.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตรา
สารท่ีต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัที่ 30 เมษายน 2564 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณ) 
 อัตราตาม

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

พ.ค 61 – เม.ย 62 
เรียกเก็บจริง 

พ.ค 62 – เม.ย 63 
เรียกเก็บจริง 

พ.ค 63 – เม.ย 64 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไมเ่กิน  1.2000 0.6318 0.6295 0.6308 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.0000 0.5000 0.4982 0.4991 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0700 0.0321 0.0320 0.0320 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1000 0.0997 0.0993 0.0997 
   คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0300 0.0000 0.0000 0.0000 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย ทัง้หมดที่ประมาณการไมไ่ด้ 

    ภาษีเงินได้ อตัราตามจริง 0.0000 0.0081 0.0128 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.6318 0.6376 0.6436 

หมายเหต ุ 1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว   
          2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
          3.คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุท่ีเรียกเก็บจริงจะเปลีย่นแปลงจากเดิมร้อยละ 0.0997 
             เป็นร้อยละ 0.1000 จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 ตลุาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
พ.ค 61 – เม.ย 62 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 62 – เม.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 63 – เม.ย 64 

 ตามที่จา่ยจริง 0.03 
(4,373,479.95) 

0.04 
(6,134,831.44) 

0.03 
(3,650,995.64) 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
พ.ค 61 – เม.ย 62 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 62 – เม.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 63 – เม.ย 64 

คา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้ ขาย 
หลกัทรัพย์ที่เรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้เมือ่มี
การสัง่ซือ้ ขาย หรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.3 0.10 0.10 0.10 
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คา่ธรรมเนียมการโอน
หนว่ยลงทนุ 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แตไ่ม่
เกิน 1,000 บาทตอ่

ครัง้) 

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) 28.27% 
สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บ
เมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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สรุปข้อมูลการลงทุน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง 0.00 0.00%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง 0.00 0.00%

 ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทุน 13,427,705,808.00                 98.59%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 912,372,104.53 6.70%

% of  NAVมูลค่าตามราคาตลาด (บาท)กลุ่มของตราสาร

กองทุนเ ปิดทหารไทย SET50

ณ วันท่ี  30 เมษายน  2564

รายงานสรุปเ งินลงทุน
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 14,340,077,91 105.29%
เงินฝากธนาคาร 912,372,104.53 6.70%
วอร์แรนท์ 1,449,257.60 0.01%

วอร์แรนท์ 1,449,257.60 0.01%
หุ้นสามัญ 13,426,256,550.40 98.58%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 3,631,660,747.80 26.67%
 พาณิชย์ 1,458,719,029.90 10.71%
 ธนาคาร 1,411,894,095.60 10.37%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 1,275,662,824.00 9.37%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1,018,927,475.60 7.48%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 789,941,905.20 5.80%
 วัสดุก่อสร้าง 707,546,550.00 5.19%
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 651,516,915.30 4.78%
 เงินทุนและหลักทรัพย์ 581,493,180.00 4.27%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 555,442,117.00 4.08%
 การแพทย์ 511,420,690.00 3.76%
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 500,343,600.00 3.67%
 บรรจุภัณฑ์ 271,190,300.00 1.99%
 ส่ือและส่ิงพิมพ์ 60,497,120.00 0.44%

อ่ืนๆ -719,312,136.76 -5.29%
ทรัพย์สินอ่ืน 74,023,786.44 0.54%
หน้ีสินอ่ืน -793,335,923.20 -5.83%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,620,765,775.77 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)

% of  NAV

กองทุนเ ปิดทหารไทย SET50
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน
ณ วันท่ี  30 เมษายน  2564
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จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) 751,450,982.45 5.52%

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 160,921,122.08 1.18%

รวมเ งินฝากธนาคาร 912,372,104.53 6.70%

หุ้นสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค 26.67%

บมจ. ปตท. 32,365,600 1,294,624,000 9.50%

บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 4,498,502 535,321,738.00 3.93%

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 13,295,220 458,685,090.00 3.37%

บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 13,155,700 401,248,850.00 2.95%

บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ 4,226,600 257,822,600.00 1.89%

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 3,195,069 232,441,269.80 1.71%

บมจ. ไทยออยล์ 2,311,600 136,962,300.00 1.01%

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 2,954,000 126,283,500.00 0.93%

บมจ. ผลิตไฟฟ้า 596,600 105,299,900.00 0.77%

บมจ. ราช กรุ๊ป 1,643,000 82,971,500.00 0.61%

 พาณิชย์ 10.71%

บมจ. ซีพี ออลล์ 10,179,000 636,187,500.00 4.67%

บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 6,833,900 239,186,500.00 1.76%

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 14,902,011 210,118,355.10 1.54%

บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 4,541,400 161,219,700.00 1.18%

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 4,987,577 111,721,724.80 0.82%

บมจ. คอมเซเว่น 1,359,800 100,285,250.00 0.74%

 ธนาคาร 10.37%

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,847,700 404,008,500.00 2.97%

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,684,800 354,393,600.00 2.60%

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 2,163,000 262,804,500.00 1.93%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 15,836,750 178,955,275.00 1.31%

บมจ. ธนาคารทหารไทย 109,244,633 127,816,220.60 0.94%

บมจ. ธนาคารทิสโก้ 907,200 83,916,000.00 0.62%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 9.37%

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 16,187,600 1,003,631,200.00 7.37%

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 17,319,900 138,559,200.00 1.02%

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 14,913,120 133,472,424.00 0.98%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7.48%

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 3,369,400 576,167,400.00 4.23%

บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 3,633,400 231,629,250.00 1.70%

บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 37,810,606 123,262,575.60 0.90%

บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 2,683,000 87,868,250.00 0.65%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of  NAV

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 เมษายน  2564
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จ้านวนเงินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.80%

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 9,757,720 282,973,880.00 2.08%

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 5,872,303 176,169,090.00 1.29%

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 1,133,100 127,473,750.00 0.94%

บมจ. โอสถสภา 3,403,600 121,678,700.00 0.89%

บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 5,407,052 81,646,485.20 0.60%

 วัสดุก่อสร้าง 5.19%

บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 1,359,800 628,227,600.00 4.61%

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 2,299,100 79,318,950.00 0.58%

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4.78%

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 5,109,091 346,140,915.30 2.54%

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 6,362,000 305,376,000.00 2.24%

 เงินทุนและหลักทรัพย์ 4.27%

บมจ.บัตรกรุงไทย 2,921,600 222,772,000.00 1.64%

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 2,402,200 153,740,800.00 1.13%

บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน 1,556,000 129,537,000.00 0.95%

บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 3,662,300 75,443,380.00 0.55%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.08%

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 5,085,500 265,717,375.00 1.95%

บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 36,260,200 172,598,552.00 1.27%

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 13,540,600 117,126,190.00 0.86%

 การแพทย์ 3.76%

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 18,007,700 390,767,090.00 2.87%

บมจ. โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ 900,400 120,653,600.00 0.89%

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3.67%

บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิตส์ 1,413,400 500,343,600.00 3.67%

 บรรจุภัณฑ์ 1.99%

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ้ากัด (มหาชน) 4,864,400 271,190,300.00 1.99%

 ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.44%

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 9,757,600 60,497,120.00 0.44%

รวมหุ้นสามัญ 13,426,256,550.40 98.58%

วอร์แรนท์

วอร์แรนท์ 0.01%

บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน 71,392 1,449,257.60 0.01%

รวมวอร์แรนท์ 1,449,257.60 0.01%

ทรัพย์สินอ่ืน 74,023,786.44 0.54%

หน้ีสินอ่ืน -793,335,923.20 -5.83%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,620,765,775.77 100.00%

จ้านวนหน่วยลงทุน 144,604,406.47

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 94.1933

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of  NAV
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 เม.ย .  64 30 เม.ย .  63 30 เม.ย .  62 30 เม.ย .  61 28 เม.ย .  60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 86.0980 105.9892 109.3529 90.0757 78.8166

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 94.1933 86.098 105.9892 109.3529 90.0757

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี 9.40% -18.72% -3.08% +21.27% +14.29%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี 11.74% -18.70% -2.68% +21.96% +13.48%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 12,925                        16,946                       13,465                 7,840                   8,154                           

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 13,621                        12,925                       16,946                 13,465                 7,840                           

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 12,946                        14,734                       14,805                 10,098                 7,821                           

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -492 -1,179 +3,783 +3,711 -1,402 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.21% 0.29% 0.17% 0.15% 0.26%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย SET50                 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564

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

ร้อยละต่อปี (29 ม.ค.  64) (30 ต.ค.  63) (30 เม.ย .  63) (30 เม.ย .  61) (29 มี.ค.  44)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 +5.46% +27.39% +9.40% -4.85% +11.80%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +5.66% +29.86% +11.74% -4.04% +11.96%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

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

 *ผลตอบแทน/ความผันผวนของตัวช้ีวัดส้าหรับช่วงเวลาต้ังแต่จัดต้ังกองทุนของกองทุนท่ีจัดต้ังก่อนปี พ.ศ.2545 จะแสดงค่า N/A เน่ืองจากไม่มีข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม 

(Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 

 
1. การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  
 
ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุของบคุคล
หรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 
 
2. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 
   การซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุปกติที่ซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียวผู้ลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดตอ่ขอรับรายละเอียด
ของกรมธรรม์ได้ที ่
1. บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร.0-2632-6000 โทรสาร 0-2632-2415                                                   
2. บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) Call Center: 1373 

   3. บริษัท เจนเนอราลี ่ประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โทร.0-2612-9888 โทรสาร 0-2685-6829  
4. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2247-0247 โทรสาร 0-2246-9946   
5. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โทร.02-257-9904 02-257-9903 02-257-9790 

   6. บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 0-2207-8888  
7.บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์: 0-2274-9400, 0-2276-1025 

 
3. ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุนปกตทิี่ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิตา่งๆที่แตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว เช่น  

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทนุ 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันภยัจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการท า

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาที่บริษัทประกนัชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  โดย
บริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชีวิต ถึงรายช่ือของบริษัทจดัการทกุแห่งที่รับจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่
อยู ่และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุที่ได้รับค าแนะน าเพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการ
ตดัสินใจในการลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวม
หรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขาย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

10. เง่ือนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไมเ่ท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไป  เช่นสิทธิในการรับสมดุรับรองสิทธิ บตัรกองทนุ ของบริษัทจดัการ  และ การได้รับ
ข้อมลูกองทนุอาจมีความลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถึงการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกนั
ชีวิตที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอยู่  ฯลฯ ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าที่
เป็นตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุไปยงับริษัท
จดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) และจะเป็น
ผู้ติดตอ่ในการยืนยนัรายการตา่งๆ ตลอดจนสง่มอบหนว่ยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในกรณีขาย
คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง
ก าหนด 

11. นอกจากนี ้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อาจอยูภ่ายใต้เง่ือนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านบริษัทประกนัชีวิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต ต้อง
ศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทนุรวมเป็นนิตบิคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุ
เปิดทหารไทย SET50 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า  ผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

 “ผู้ลงทนุควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค์การ
ลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
 

“บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน   ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง” 
  

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
 

“การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  23 พฤศจิกายน  2564 
 

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

