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กองทนุเปิดทหารไทย German Equity  ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 
ในรูปของสกุลเงินยูโร ดังนัน้ กองทุนเปิดทหารไทย German Equity  อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิ จของผู้ จัดการ
กองทุน ดงันัน้ผู้ ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ เชน่ กรณีท่ีคา่เงินสกลุยโูร มีแนวโน้มอ่อนคา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม 
ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีค่าเงินสกลุ
ยโูร มีแนวโน้มแข็งคา่  
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด          
ทหารไทย German Equity  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ          
ผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 
กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) เช่น การท าสญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสญัญาสวอป ท่ีมีตวัแปรเป็น
ดชันีอ้างอิงหรือหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับดชันีอ้างอิง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้กองทุนหลกัสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทนุหลกัจงึมีความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน 
กองทุนนีมี้ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ี
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
เน่ืองจากกองทุนนี ้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทหารไทย German Equity  ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไมมี่ประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   
ในหนงัสือชีช้วน 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลท่ีกองทุนเปิดทหารไทย German Equity ท าธุรกรรม
ด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ ออก
หลกัทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว) ท่ีกองทุนเปิดทหารไทย German Equity  
เข้าลงทนุ เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทหาร
ไทย German Equity (“กองทนุ”) 

 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) ของกองทนุเปิดทหารไทย German Equity                     - 2 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ 
หรือสดัส่วนอ่ืนใดท่ีก าหนดตามตามท่ีนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้นิติ
บคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทหารไทย German Equity และปฏิบตัติามเกณฑ์
และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
ในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น       
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลู
ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอม 
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิตบิคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ 1 - 4 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  

และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดทหารไทย German Equity   
     TMB German Equity Fund (ช่ือยอ่: TMBGER) 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 

วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทุนรวม :  23 กรกฎาคม 2558 

วันที่จดทะเบียนกองทุน             :          24 สงิหาคม 2558 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นตราสารทุน
ตา่งประเทศ(Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :       กองทนุจะเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดยีว (Master 
Fund) คือ กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ในอตัราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ซึง่กองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่วจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบิร์ก และจดัตัง้ตามหลกัเกณฑ์
ของ  UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่ ง เ ป็นกองทุนประเภท Exchange 
Traded Fund (ETF) ที่บริหารและจดัการโดย Deutsche Asset Management S.A.จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เยอรมนัใน
รูปสกลุเงินยโูร 
 
กองทนุหลกั (Master Fund) อาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ ทัง้นี ้กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่า
กวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated Securities) 
รวมทัง้ตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) 
 
สว่นที่เหลือ บริษัทจดัการจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศที่มีอายขุองสญัญา หรืออายขุองตราสารต ่ากว่า 1 ปี 
โดยวัตถุประสงค์ส ารองไว้ เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทุน  เพื่อสภาพคล่อง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก
ตา่งประเทศ ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราตา่งประเทศ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย German Equity  ในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) จะอยู่ในรูปของ
เงินยโูร โดยกองทนุเปิดทหารไทย German Equity  อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ดงันัน้ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือ
ได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลยโูร มีแนวโน้มอ่อนค่าลง 
ผู้ จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ( FX 
Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทนุในสดัสว่นที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความ
เสีย่งในกรณีที่คา่เงินสกลุยโูร มีแนวโน้มแข็งคา่   
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รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะค านึงถึงความมัน่คง และผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็น
ส าคญั  
 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการลงทนุในประเทศกองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structure 
Notes) รวมถึงหลกัทรัพย์ที่ไมม่ีการซือ้ขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ระดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้ซึง่
ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้  
 
เง่ือนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่กองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทุน นโยบายการ
ลงทนุ เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือ
เกิดเหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอื่นๆ ที่กระทบตอ่การลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลง
ในเร่ืองกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุใน กองทนุ db x-
trackers DAX UCITS ETF (DR) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของ กองทนุ db x-trackers 
DAX UCITS ETF (DR) ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วต ่ากวา่ผลตอบแทน
ของกองทนุอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนัอยา่งมีนยัส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของ
กองทนุต่างประเทศดงักลา่วต ่ากว่าตวัชีว้ดั(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทนุของกองทนุต่างประเทศไม่
เป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทนุต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูลกองทนุต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินการของกองทนุในฐานะผู้ลงทนุ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว   ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับ
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่
ถือวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินงานเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่ อเป็น 
Master Fund แทนกองทนุ Master Fund เดิม รวมถึงบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว            
ในอตัราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ยกเว้นในรอบปีบญัชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกองทนุหลกั ให้ค านวณอตัราสว่นดงักลา่วจากกองทนุหลกัทกุกองทนุรวมกนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ
ในการพิจารณาด าเนินการครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทนุอาจสง่ผลให้ช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
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กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจาก       
ผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่ มีนโยบายสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุ หรือ
ยกเลกิกองทนุได้ 

 
2. ทัง้นี ้หาก กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) (รวมถึงกองทนุตา่งประเทศที่บริษัทจดัการสงวนสทิธิจะเข้าลงทนุ 

ตามที่กล่าวข้างต้น) มีการจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลกัทรัพย์ เยอรมนั 
บริษัทจดัการจะขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นการซือ้ขายหลกัทรัพย์มาซือ้ขาย กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 
ยงัตลาดหลกัทรัพย์อื่น  หากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่จะเอือ้ประโยชน์ในการลงทนุ หรือการคิดค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุประจ าวนั  เป็นต้น  และ/หรือการเปลีย่นแปลงสกลุเงินหลกัที่ใช้ในการซือ้ ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
อาทิเช่น เปลีย่น เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ในภายหลงัก็ได้  โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นให้ถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
 

3.  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และในขณะที่จดัตัง้กองทนุ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดให้ในกรณีที่กองทุน
เป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเพื่อกองทนุดงักลา่วต้อง
เป็นการลงทนุในตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ความในวรรคหนึง่ จะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุ
รวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิโครงการ 
และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนั
ท าการ และจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี ้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์เ กิดขึน้ดงักล่าวให้
ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์
นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ 
 
(3.1)   ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอยา่งรุนแรง หรือกรณีที่การเปลีย่นแปลงใน

ภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้หลกัเกณฑ์การลงทนุข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิหรือ
จะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุโดยรวม 

(3.2)    หรือในกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตทุี่ไม่สามารถควบคมุได้หรือเหตทุี่เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือเหตอุื่นใดที่ได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3.3)   หรือกรณีเกิดเหตทุี่ท าให้กองทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศที่เป็น Master Fund ได้อีกตอ่ไป หรือ
กรณีอื่นใด ที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุใน Master Fund ต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ
ลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศได้ โดยไมท่ าให้ระดบัความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) 
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 

 
5.  ในกรณีที่กองทนุเปิดทหารไทย German Equity  มีการลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางในตา่งประเทศดงักลา่ว
ทีก่องทนุเปิดทหารไทย German Equity  เข้าลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน

ตา่งประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท า

การใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ 
(Master Fund) นัน้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.1   แจ้งเหตทุี่กองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)มีมลูคา่ลดลงตามที่กลา่วมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ

ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ 
เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทนุที่
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทนุ 
เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

5.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฎเหตุ หรือเป็นไป
ตามที่ประกาศก าหนด 

5.3 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 4.2 ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  โดยในการยื่นขอผอ่นผนั บริษัทจดัการต้องยื่นความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดงักล่าว เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการ
พิจารณาผอ่นผนั 

5.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

5.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลีย่นกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไมน่ าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือในกรณีที่เลิกกองทุน จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
มาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
 

รายละเอียดกองทุนหลัก :  กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 
กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุคือ กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ซึ่งบริหารและจดัการโดย Deutsche Asset 
Management S.A.โดยกองทนุดงักลา่วเป็นกองทนุ Exchange Traded Fund เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
ชื่อ   :  กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 
ประเภท  :  Exchange Traded Fund (ETF)  
อายุโครงการ     :  ไมก่ าหนด 
นโยบายการลงทุน :   มุง่เน้นลงทนุในหุ้นทัง้หมดที่เป็นสว่นประกอบของดชันี DAX ในสดัสว่นการ

ลงทนุเดียวกบัน า้หนกัของหุ้นแตล่ะตวัที่น ามาค านวณในดชันี DAX (Fully-
Replication) โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ไปใน
ทิศทางเดียวกนัหรือใกล้เคยีงกบัดชันี DAX ดงักลา่ว 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ขาย   :  ตลาดหลกัทรัพย์เยอรมนั (Xetra) ตลาดหลกัทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX 
Swiss Exchange) ตลาดหลักท รัพ ย์สตุท ท์กา ร์ท  ( Stuttgart Stock 
Exchange) ตลาดหลกัทรัพย์สต็อกโฮล์ม (Stockholm Stock Exchange) 
dbxdและตลาดหลักทรัพย์มาดริด (Madrid Stock Exchange) ทัง้นี  ้
กองทนุเปิดทหารไทย German Equity จะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ที่ จดทะเบียนซื อ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์เยอรมนั 

วันที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์  :  10 มกราคม 2550 
รหัสหลักทรัพย์   :  Bloomberg Ticker : XDAX GY**  หรือ Exchange Code : DBXD 
สกุลเงนิที่ใช้ซือ้ชาย      :   ยโูร (EUR) 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   :  ไมจ่่ายเงินปันผล 

ดัชนีอ้างอิง      : ดชันี DAX 
บริษัทจัดการ (Management Company)   :  Deutsche Asset Management S.A. 
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) :  Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian)    :  State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
Annual management fee* : :  ประมาณ 0.09% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
แหล่งข้อมูล   :   http://www.etf.db.com/GBR/ENG  
 
 

http://www.etf.db.com/GBR/ENG


หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) ของกองทนุเปิดทหารไทย German Equity                     - 8 - 
 

* อนึง่ กองทนุหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของกองทนุได้  
ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมม่ีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
** กระดานในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใหม ่(XDAX GY) มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

ข้อมูลดัชนี DAX 
-   ดชันี DAX เป็นดชันีทีม่ีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อยา่งชดัเจน คือ ใช้วิธี Free-float Market Capitalization ในการค านวณ 

โดยดชันีจะใช้สกลุเงินยโูร (EUR) ในการค านวณ ทัง้นี ้รายช่ือหลกัทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบของดชันีและน า้หนกัของหลกัทรัพย์
ที่ใช้ในการค านวณดชันจีะมกีารทบทวนทกุๆไตรมาส 

-   ดชันี DAX เป็นดชันีที่สะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุและมมีลูคา่การซือ้ขายมากที่สดุที่จดทะเบียนซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บริษัท โดยมีน า้หนกัของหุ้นแตล่ะตวัที่เป็นสว่นประกอบของ
ดชันีไมเ่กินร้อยละ 10 ดงันัน้ ดชันีดงักลา่วถือวา่มีการกระจายน า้หนกัอยา่งเพียงพอ และหุ้นท่ีเป็นสว่นประกอบของดชันีมกีาร
เคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระ 

-  ดชันี DAX เป็ นดชันีที่ถกูจดัท าขึน้โดยบริษัท Deutsche Borse AG ซึง่เป็นสถาบนัท่ีมคีวามนา่เช่ือถือและ 
 เป็นอิสระจากบริษัทจดัการ 
-  ดชันี DAX มีการเผยแพร่ข้อมลูและแสดงคา่ดชันีอยา่งตอ่เนื่องผา่นสือ่ที่นกัลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ เช่น 
 www.bloomberg.com (รหสั: DAX:IND) หรือ www.reuters.com (รหสั: .GDAXI) หรือ http://finance.yahoo.com (รหสั:

(^GDAXI) เป็นต้น 

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จาก ก าไรสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) ที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากทา่นซือ้หนว่ยลงทนุใน
ราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทตอ่หนว่ย และตอ่มาราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.00 บาทตอ่หนว่ย แสดงวา่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทตอ่หนว่ย แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วจากการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุเทา่นัน้ 
ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี 

 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทย  German Equity  (Benchmark) :  
- ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark)  : การลงทนุในกองทนุรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกัคือ ดชันี DAX ในรูป
สกลุเงินยโูร ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบเทา่คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
ชดัเจนถึงวนัท่ีมกีารเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลงประกาศในเว็บ
ไซด์ของบริษัทจดัการภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทยีบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีก
ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 

Q:    กองทุนเปิดทหารไทย German Equity เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 2,000 ล้านบาท  
 

ทัง้นี ้ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย German Equity เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควร

ลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทุนที่อาจพจิาณาลงทุนในกองทุนนีม้ีคุณสมบัติ ดงันี ้
-สามารถรับความเสีย่งจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทนุในหุ้น เพื่อแลกกบัโอกาศที่ได้รับผลตอบแทนมากกวา่การ
ลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 
-นกัลงทนุประเภทตราสารทนุ(หุ้น)ที่ต้องการลงทนุในดชันีหุ้น DAX 
กองทุนนีไ้ม่เหมาะกับ 
-นกัลงทนุท่ีมคีวามจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 
-นกัลงทนุท่ีไมส่ามารถรับความเสีย่งจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทนุในหุ้น 

   
- ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทกุวนัท าการ ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยจะต้องค านงึถึงระยะเวลาทีจ่ะ
สามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 
 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
 ความผนัผวนของดชันี DAX 
 อตัราแลกเปลีย่นของเงินบาทตอ่เงินสกลุตา่งประเทศ ในสว่นท่ีกองทนุไมไ่ด้ท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย German Equity เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะ

คุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 

A:    ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิดทหารไทย German Equity ได้  
       ทกุวนัท าการ  ด้วยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อินเทอร์เน็ต 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 าเอกสารประกอบมาติดตอ่
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน            
บุคคลธรรมดา 
1.   แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกบั 
      บญัชีกองทนุ 

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                 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ การยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
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ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน   
 
นิยาม 
วนัท าการ        หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ        
                                                            การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท าการท่ี

สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 
วนัท าการซือ้ขาย       หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของทัง้บริษัทจดัการและของกองทนุหลกั  หรือ 
                                                            ตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

การซือ้หน่วยลงทุน :  

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

ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี   

หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

   **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 

 
 

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้  ผู้ สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและค าขอใช้บริการอื่น ๆ ท่ีต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคา่
ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุดงักลา่วข้างต้น 
 
2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทหารไทย German Equity  ได้
ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐาน  
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถ
ให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน)  
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ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวนัท าการสั่งซือ้ ขาย สับเปลี่ยนเข้า  
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 

ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.หรือตามที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

2. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ (IVR) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. เคร่ือง ATM ของธนาคารทหารไทยธนชาต ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
5. ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
6. เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
   (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้)   

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

หมายเหต ุ* ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

กรณีช าระด้วยเงินสด (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)   

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค า
สัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิดทหารไทย German Equity”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
 กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย....................(ระบชืุ่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน)”  และ/

หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง** โดย ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ
ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต 
หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุไว้แล้ว 
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   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการ
ลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ก่อนทีท่า่นจะท ารายการสัง่ซือ้
ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว
เทา่นัน้  
 

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ ส่วนลกูค้าสัมพันธ์ของบริษัทจดัการ โทร.1725 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการจะต้องมีบญัชีกองทุน
เป็นบญัชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวนัท าการของบริษัทจดัการ 
จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท า
รายการทุกครัง้  และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตาม
เง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตาราง
ก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบ  และผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงิน
ฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ . ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคาร
อื่นท่ีมีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดทหารไทย German Equity ในการซือ้ครัง้แรก และ
สามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการท่ี บลจ.ทหารไทย  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยนืยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
                ** รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ

แตกต่างไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่ เลือกใช้ โดยกรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท า
รายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้
ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้
เวลาท าการอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   
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การขายคนืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ดงันี ้
 

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

 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บาท ขึน้ไป* 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**     

ณ วนัสิน้วนัท าการซือ้ขาย 
 
หมายเหต ุ*  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

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

  ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขายโดย
ระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง**   

  ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 

 

 ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและ
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวนัท าการของ
บริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อนท ารายการทกุครัง้ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนมากกวา่
มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป กรณีที่วนัท าการเป็น

วนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ หากวนัท าการ
ใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายหลงัเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้เวลาท าการอาจ แตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้   

 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กบั
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวิธีที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 3 วนัท าการซ้ือขายถดัจากวนัท าการซ้ือขาย)  
 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน 
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) ในเขต
ส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบเุก่ียวกับวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วใน
โครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  
 (ปัจจบุนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ภายใน 3 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย) 

 
 รับเช็คทางไปรษณีย์   
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บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
ตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ที่ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้  
 

 โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบไุว้ในใบค าสัง่
ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

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

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนกองทุนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุดงันี ้

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

ในกรณีที่ท ารายการภายหลงัเวลาท ารายการที่ก าหนดในตารางหรือในกรณีที่ท ารายการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุเปิดทหารไทย    
German Equity ภายในเวลาตามที่ก าหนด  แต่นอกเวลาท าการสบัเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดงักล่าวเป็น
รายการนอกเวลาท าการและให้ถือเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

ทัง้นี ้กรณีที่วนัท าการเป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาทีก่ าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  
หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาทีก่ าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุใน             
วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  1 บาท ขึน้ไป* 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                                                                                         ไมม่ี 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                       มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ(ถ้าม)ี  
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                               มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  
 (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
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หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5         
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่
หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 

 สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด  โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง**  

  สับเปลี่ยนผ่านค าสั่งสับเปลี่ยนซือ้อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

    สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาและไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท า
การซือ้ขายของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอ รับใบยืนยนัการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม           
หมายเหต ุ * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               ** กรณีที่สัง่สบัเปลี่ยนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลี่ยนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป  โดยกรณีที่

วนัท าการ เป็นวนัท าการซือ้ขาย และท ารายการภายในเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้   
                     หากวนัท าการใดมิได้เป็นวนัท าการซือ้ขาย หรือท ารายการในวนัท าการซือ้ขายนอกเวลาที่ก าหนด จะใช้มลูคา่หนว่ย 
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                     ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 

ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย 
 

หน่วยลงทุน 

German Equity ได้รับหนว่ยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย การจ่ายเงนิ 

German Equity 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการ
ในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้

ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)  
(ปัจจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุได้          

ภายใน  3  วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย) 
 
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

German Equity ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T* T*+2 

ธนรัฐ, ธนบดี, 
ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั German Equity T T* 

หมายเหต ุ :   * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T           =   วนัท ารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด) 
  T*         =   วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T* +2    =   สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตารางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่ว  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน หรือประกาศใน  www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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3   4   5   6   7   1   2   3   4   1   2   

10 11 12 13 14 7   8   9   10 11 5   6   7   8   9   
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ขายสบัเปลีย่น กองทนุเปิดทหารไทย German Equity  ปี 2565

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

3   4   5 6   7   1   2   3   4   1   2   3   4   

เมษายน พฤษภาคม มถินุายน

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน

ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

31 28 29 30 26 27 28 29 30 
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Q:  เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน 
ณ วันใด  

A:  ในกรณีที่ท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลีย่นภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท าการซือ้ขายหรือวนัท่ีรายการสบัเปลีย่นมีผล ท่ีค านวณภายในวนัท าการถดัไป 
 

Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
 ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ย

ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบตอ่
การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 
 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  กองทนุรวมที่เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 

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

1.  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) ของกองทนุเปิดทหารไทย German Equity                     - 21 - 
 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
หรือ 

(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

2.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้เว้นแต่

ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน  และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2)         
ตอ่ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบ
ถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับค าสั่งซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุส าหรับวนั
ดงักลา่ว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกวา่ห้าวนัท า
การก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มี
ประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท า  
ได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการเว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระท าทีเ่ป็นความผิดมลูฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน    
รายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธี    
การใด ๆ โดยพลนั 
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไมเ่กิน 20 วนั
ท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน  และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 
4 วนัท าการถดัจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใด ๆ จาก   
ผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่ว
ถกูต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกช่ือผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
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ภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตาม
ก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
1.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ

ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการ
โอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

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

2. บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

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 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 

   1. การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
        ของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

 (2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปัน

ผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพือ่ยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงิน

ปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม 

(3)  ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมและในกรณี
ที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่
 

2.   ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า 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
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ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ        
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป          
โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ี
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ย
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ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

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

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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 าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 
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Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที ่
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) ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไป

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

 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

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

บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัท
จดัการกองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

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

 

         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
         https:// www.tmbameastspring.com 
         E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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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 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
219,979 ล้านบาท 
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์  รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
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Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว 

A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (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 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2563-ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2549 - 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากัด  

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ เพื่ อใ ช้เ ป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็นไปตามกลยุทธ์และ
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ฝ่ายบริหารความเส่ียง ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต 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
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 กองทุนเปิดทหารไทย  German Equity นี ้มีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน
อย่างไร 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

                   
 
 
 
 
 

 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป                  
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

กองทุนนีม้ีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เน่ืองจากนโยบายไม่ได้ก าหนดให้ต้องป้องกนัความเสี่ยง          
อัตราแลกเปลี่ยนบนเงนิต้นทัง้หมด 

 

**กองทุนเปิดทหารไทย  German Equity  เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
ในรูปของเงนิสกุลยโูร โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุน 
-จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง** 
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 ความเสี่ยงหลกัในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย  German Equity  มีดังนี ้
 

1.  ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 
หมายถึง ความผนัผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทนุลงทนุอยู ่มีการปรับตวัขึน้หรือลง 
อนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง สงัคม อตุสาหกรรม 
ตลาดเงินและตลาดทนุ การคาดการณ์ของนกัลงทนุ แต่เนื่องจากกองทนุหลกั ที่เข้าลงทนุ มีการกระจายการลงทนุใน
หลายกลุม่อตุสาหกรรม จึงช่วยลดความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาได้ระดบัหนึง่ 
 
เนื่องจากกองทนุเปิดทหารไทย German Equity  มีนโยบายที่เน้นการลงทนุในกองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF 
(DR)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ดงันัน้ ความเสี่ยงของกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF 
(DR) ในข้อ 2 จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดทหารไทย German Equity  ด้วย ผู้ ลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย 
German Equity  จึงควรศกึษาและยอมรับความเสีย่งของกองทนุได้ 
 

2.   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดชันี DAX หมายถึง โอกาสที่ดชันี DAX จะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่าลงในช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงไปหรือสถานการณ์อื่นใดที่สง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดชันี จนท าให้ดชันี DAX ลดต ่าลง ทัง้นีห้ากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้จะ
ส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมลูค ่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุมีการเปลี่ยนแปลงตามดชันี DAX ดงันัน้หากดชันี 
DAX ลดลงจะสง่ผลท าให้มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุลดลงได้ 
 

3.  ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) กองทนุจะมคีวาม
เสีย่งของประเทศทีเ่ข้าลงทนุ อนัอาจเกิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัหรือตวัแปรความเสีย่งของประเทศนัน้ อาทเิช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาดทนุและตลาดเงิน กฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่งๆ รวมไปถึงข้อจ ากดัใน
การลงทนุ เช่น ข้อจ ากดัในการท าธุรกรรมแลกเปลีย่นเงินตรา ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุของตา่งชาติ และการแทรกแซง
ของหนว่ยงานรัฐ เป็นต้น  เนื่องจากกองทนุรวมตา่งประเทศ ท่ีเข้าลงทนุในประเทศเยอรมนั เพียงประเทศเดียว ซึง่อาจท า
ให้มีความผนัผวนของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเพิ่มมากขึน้ อยา่งไรก็ตามจากการท่ี กองทนุรวมตา่งประเทศ ที่เข้า
ลงทนุ มีการกระจายการลงทนุในหลายกลุม่อตุสาหกรรม จงึชว่ยลดความเสีย่งได้ระดบัหนึง่ 
 

4. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับผลการ
ด าเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ ออก
หลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัถือครองอยู ่ซึง่อาจท าให้ราคาของตราสารของผู้ออกหลกัทรัพย์ลดลงและสง่ผลให้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุของกองทนุหลกัลดลง  
 
แต่เนื่องจากกองทนุรวมต่างประเทศ ที่เข้าลงทนุ มีการกระจายการลงทนุในหลายกลุม่อตุสาหกรรม จึงช่วยลดความ
เสีย่งจากผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ได้ระดบัหนึง่ 
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5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากกองทนุเปิดทหารไทย German Equity  มีการค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเมือ่เทยีบ
กบัสกลุเงินยโูร ที่เข้าลงทนุนัน้กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อเทียบกบัสกุลเงินยโูร 
ที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 37 บาท ต่อ 1 ยูโร เป็น 35  บาท ต่อ 1 ยูโร) จะท าให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเมื่อ
ค านวณเป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกนัข้ามหากคา่เงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 35 บาท ต่อ 1 ยโูร เป็น 37  
บาท ตอ่ 1 ยโูร) จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้  

 
ดังนัน้เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้กองทุนเปิดทหารไทย German Equity  อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้กองทุนจึงยงัคงมีความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลีย่นอยูบ้่างในสว่นท่ีไมไ่ด้ท าการป้องกนัความเสีย่งไว้ 

 
6. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการท่ีกองทนุไมส่ามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์

ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์มีจ ากดั เนื่องจากกองทนุ
ตา่งประเทศที่เข้าลงทนุ เป็น ETF Fund ซึง่สามารถซือ้ขายได้ทกุวนัท าการ จึงมีความเสีย่งด้านนีน้้อย 

 
7. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วย

ลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV) หมายถึง ราคาตลาด (Market Price) ของ ETF ของกองทนุต่างประเทศอาจสงู
หรือต ่ากว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ  (NAV) เนื่องจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าของหลกัทรัพย์ที่กองทนุต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที่ราคาของ 
ETF ของกองทนุตา่งประเทศ เปลีย่นแปลงไปตามอปุสงค์ /อปุทานของตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้กองทนุจึงมีโอกาสที่จะ
ซือ้หรือขาย ETF ของกองทุนรวมต่างประเทศ ในราคาที่สูงหรือต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน
ตา่งประเทศ (NAV) 
 

8. ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ ใน
การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว ท าให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งของคูส่ญัญา กองทนุจะเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินที่ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
ได้รับการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 นอกจากความเสี่ยงดงักลา่วข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจมีต้นทนุอยู่บ้าง โดยจะท าให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเลก็น้อย จากความเสีย่งด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
 อนึง่ การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้จะช่วยลดความไมแ่นน่อน (ความเสีย่ง) จากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมด
โอกาสได้ประโยชน์ดงักลา่วเช่นกนั ซึง่ถือเป็นต้นทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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9.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)ได้อกีต่อไป 
ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ได้อีกต่อไปไม่วา่ด้วย
กรณีใดๆ นัน้ กองทนุอาจพิจารณาเข้าลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทนุที่
กองทนุจะเข้าไปลงทนุและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้กองทนุมี
การรับรู้ผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม กองทนุจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่ต ่า
กวา่ 15 วนัก่อนการเปลีย่นแปลงไปลงทนุในกองทนุหนว่ยลงทนุอื่นใด 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย German Equity  มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ 
กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ดงันัน้ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของ
กองทนุเปิดทหารไทย German Equity  ซึง่ผู้ลงทนุควรยอมรับด้วย  
 

 ความเสี่ยงหลกัในส่วนของกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 
จากการท่ีกองทนุรวม ได้เข้าลงทนุได้เข้าลงทนุใน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ดงันัน้นกัลงทนุควรพิจารณาถึง
ความเสีย่งหลกัของกองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ด้วยคือ Stock Price Fluctuation Risk  ซึง่ NAV ของ
กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) อาจมีความผนัผวนได้จากการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุ
ลงทนุ โดยทัง้นีก้ารลงทนุในกองทนุรวมมีลกัษณะที่แตกตา่งจากการเงินฝากธนาคารโดยทัว่ไป ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้
จากการจดัการกองทนุจะตกเป็นภาระของผู้ลงทนุ เงินลงทนุท่ีกองทนุลงทนุนัน้ไมไ่ด้รับการค า้ประกนัเงินต้น ดงันัน้ผู้ลงทนุ
อาจมีผลขาดทนุจากการท่ีมลูคา่เงินลงทนุอาจลดต า่ลงกวา่เงินลงทนุตัง้ต้นอนัเนื่องมาจากการลดลงของ NAV ได้ 
 
นอกจากนัน้แล้วยงัมีปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ความแตกตา่งระหวา่งผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง และ NAV เนื่อง
ด้วยวัตถุประสงค์การลงทุนของ กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) มุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุน 
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตามในการจัดการกองทุน ไม่สามารถรับรองได้ว่าการ
เคลือ่นไหว จะเป็นไปทิศทางเดียวกนักบัดชันีอ้างอิง จากปัจจยัตา่ง ๆ ได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  จากการที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง: ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ดชันีอ้างอิงมีความผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่ง

รวมถึงความผนัผวนอย่างรุนแรงในระหว่างวนั อาจส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนไม่เป็นไปตามดชันี
อ้างอิงตามที่ระบไุว้ในวตัถปุระสงค์การลงทนุได้ 

 
2.  จากการที่บริษัทจดัการไม่ใช้ดลุยพินิจอย่างไม่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาด เนื่องจาก

กองทนุจะใช้กลยทุธ์การลงทนุเชิงรับ ดงันัน้จะไม่ใช้การบริหารเชิงรุก บริษัทจดัการจะไม่ปรับเปลี่ยนหลกัทรัพย์ที่
เป็นสว่นประกอบของพอร์ตการลงทนุ ยกเว้นในกรณีที่ปรับเพื่อสร้างผลการด าเนินงานให้ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง  
กองทุนจะไม่พยายามที่จะเอาชนะตลาดที่กองทุนอ้างอิงและจะไม่ปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนแม้ว่าตลาดจะ
ปรับตวัลดลง ดงันัน้ ในกรณีที่ดชันีอ้างอิงมีการปรับตวัลดลง กองทนุจะมีมลูคา่ลดลงด้วยเช่นกนั ความเสีย่งในการ
สร้างผลการด าเนินงานของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง 
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3. จากการท่ีดชันีอ้างอิงจะถกูสร้างขึน้ตามทฤษฎีภายใต้สมมติฐานท่ีก าหนด ในขณะท่ีกองทนุมีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้าง
ผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับดัชนีอ้างอิงภายใต้ข้อจ ากัดและสถานการณ์ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก
สมมติฐานที่ใช้ในการสร้างดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทนุอาจไม่สามารถสร้างผลการด าเนินงานให้ใกล้เคียงกบัดชันี
อ้างอิงได้ โดยปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทนุในการสร้างผลการด าเนินงานให้ใกล้เคียงกบั
ดชันีอ้างอิง ได้แก่ 
-  หลกัทรัพย์ทีเ่ป็นสว่นประกอบของพอร์ตการลงทนุของกองทนุมีความแตกตา่งจากหลกัทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบ
ของดชันีอ้างอิง โดยเฉพาะในกรณีที่กองทนุไม่สามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ เป็นสว่นประกอบของดชันีอ้างอิงได้
ทกุตวั 

-  ข้อจ ากดัทางด้านการลงทนุ กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อจ ากดัทางด้านภาษี ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ 
แตจ่ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ดชันีอ้างอิง 

-  การลงทุนในหลกัทรัพย์อื่นที่นอกเหนือจากหลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงอาจมีความลา่ช้า หรือมี
ภาระภาษีหรือต้นทนุการลงทนุท่ีมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันีอ้างอิง 

- ข้อจ ากดัที่เก่ียวข้องกบัการน ารายได้ไปลงทนุตอ่ 
- ข้อจ ากดัที่เก่ียวข้องกบัช่วงเวลาในการปรับน า้หนกัของพอร์ตการลงทนุ 
- ต้นทุนในการท าธุรกรรม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นของกองทนุ ที่เกิดขึน้จากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน
ตา่งๆ 

- ต้นทนุในการปรับเปลีย่นธุรกรรมสวอป เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานของดชันีอ้างอิง และ/หรือ 
- เงินสดสว่นเกินท่ีกองทนุถืออยู ่

4. จากการท่ีดชันีอ้างอิงจะถกูยกเลกิ 
ในการจัดตัง้กองทุนที่อ้างอิงกับดชันี กองทุนจะต้องได้รับอนุญาตในการใช้ดัชนีอ้างอิงจากผู้ ค านวณดชันี กองทุน
อาจจะไมส่ามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงค์การลงทนุหรือกองทนุอาจต้องถกูยกเลกิ ในกรณีที่ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
ใช้ดชันีระหวา่งกองทนุและผู้ค านวณดชันีสิน้สดุลง กองทนุอาจจะต้องถกูยกเลกิหากมีการหยดุการเผยแพร่ข้อมลูของ
ดชันีอ้างอิง และไมม่ีดชันีอื่นซึง่ใช้สตูรและวิธีการค านวณดชันีเช่นเดียวกบัดชันีอ้างอิงปัจจบุนัมาทดแทน 

5. จากการท่ีความแตกตา่งระหวา่งมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเป็นสิ่งที่แสดงราคาซือ้/ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ ในขณะที่กองทนุรวมอีทีเอฟ
ใดๆ ราคาที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์อาจสูงกว่าหรือต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนความ
แตกต่างของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนดงักล่าวขึน้อยู่กับหลายปัจจัย แต่ความแตกต่างจะมากยิ่งขึน้หากเกิด
ความไมส่มดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิง ความแตกตา่งระหวา่งราคาซือ้และราคาขาย
ของหน่วยลงทุน คือ สาเหตุหนึ่งของความแตกต่างจากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยความแตกต่างระหว่าง
ราคาซือ้และราคาขายของหน่วยลงทนุจะมีค่ามากขึน้ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนหรือตลาดมีความไม่แนน่อน 
ซึง่จะสง่ผลตอ่ความแตกตา่งจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุท่ีมากยิ่งขึน้ 

 

นอกจากนัน้แล้ว จากการที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง อาจท าให้กองทุนมี Tracking Error ที่แตกต่างกันกับการ
เคลือ่นไหวของดชันี และจากการท่ีมีปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้องเช่นคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทนุ  อตัราสว่นการลงทนุ
ตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการ  ข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุขาด
สภาพคลอ่ง  อาจมีผลกองทนุไมส่ามารถซือ้หลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุของดชันีอ้างอิงได้   
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    กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุน  
กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 

ตัง้แต่วันที่ 14 กนัยายน 2553 ถงึ 31 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา Bloomberg ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2564 
ค าเตอืน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน          

มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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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 อนัดบั

แรก ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ เงิน

ฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

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

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

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1  ตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือ

ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
และอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่ 

6.2 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรมประเภท
การซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้
ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives)  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่ ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้

แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark +10%  

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

ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ 
บริษัทเครดติฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชี 

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

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 20% 
4. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 

(single entity limit)   
6.2 ตราสารหนี ้ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต ่ากวา่ที่สามารถ

ลงทนุได้ (non-investment grade/Unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) ของกองทนุเปิดทหารไทย German Equity                     - 39 - 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ค านวณ) 

 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.61 – ก.ค.62 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.62 – ก.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.63 – ก.ค.64 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยรวม ทัง้หมดที่
ประมาณการได้  
(ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ) 

ไมเ่กิน  2.5145 1.2145 1.2131 1.2131 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.1400  1.0700 1.0687 1.0687 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1070  0.0375 0.0375 0.0375 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.2140 0.1070 0.1069 0.1069 
 คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้    
คา่ภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0009 0.0005 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริง
ทัง้หมด 1.2145 1.2140 1.2136 

หมายเหตุ 1. . อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว   
 
 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ส.ค.61 – ก.ค.62 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.62 – ก.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.63 – ก.ค.64 

ตามทีจ่่ายจริง 
0.04 

(288,420.81 บาท) 
0.07 

(315,410.16 บาท) 
0.04  

(315,410.16 บาท) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.61 – ก.ค.62 

เรียกเก็บจริง 
ส.ค.62 – 17 พ.ค.63 

เรียกเก็บจริง 
18 พ.ค.63 

 – 
 31 ก.ค. 63 

เรียกเก็บจริง 
3 ส.ค.63 - ก.ค.64 

คา่ธรรมเนียมการ
ขายหนว่ยลงทนุ / 
สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุเข้า 

ไมเ่กิน  1.50 1.00 1.00 ไมเ่รียกเก็บ 1.00 

คา่ธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ใช้จา่ยในการ
ซือ้ ขาย 
หลกัทรัพย์ที่เรียก
เก็บจากผู้ท า
รายการนี ้(เก็บเข้า
กองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.25  ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการ
โอนหนว่ยลงทนุ 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท 
 แตไ่มเ่กิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 

หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท 
แตไ่มเ่กิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้

ต ่า 100 บาท 
แตไ่มเ่กิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท 
แตไ่มเ่กิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท 
แตไ่มเ่กิน 1,000 
บาทตอ่ครัง้) 

 
 
 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 23.43% 
 

 
หมายเหตุ : บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขาย/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละ
ประเภทของผู้ลงทนุไมเ่ท่ากนั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของ
กองทนุ 
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้โดยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม 
หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการคา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 
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จ ำนวนเ งินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝำกธนำคำร

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 5,563,366.73 2.37%

รวมเ งินฝำกธนำคำร 5,563,366.73 2.37%

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 100.05%

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 40,349 234,935,381.00 100.05%

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 234,935,381.00 100.05%

ทรัพย์สินอ่ืน -5,276,644.34 -2.25%

หน้ีสินอ่ืน -407,411.58 -0.17%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 234,814,692.00 100.00%

จ ำนวนหน่วยลงทุน 15,392,460.66

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 15.2551

มูลค่ำตำมรำคำตลำด % of NAV

กองทุนเปิดทหำรไทย German Equity
ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน
ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2564
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ค.  64 31 ก.ค.  63 31 ก.ค.  62 31 ก.ค.  61 31 ก.ค.  60

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย) 12.1281 11.9938 12.6805 11.9944 10.3902

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บำท/หน่วย) 15.2553 12.1281 11.9938 12.6805 11.9944

กองทุนเปิดทหำรไทย German Equity 25.86% 1.12% -5.42% 5.72% 15.44%

เกณฑ์มำตรฐำน 1** 33.56% 9.09% -16.38% 5.56% 18.34%

เกณฑ์มำตรฐำน 2** 26.32% 1.02% -4.81% 5.67% 17.23%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท) 260                               654                            794                       683                       820                             

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้ำนบำท) 235                               260                            654                       794                       683                             

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท) 24                                 431                            715                       731                       336                             

มูลค่ำซ้ือขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท) -81 -445 -87 +88 -249 

อัตรำขำยคืนเฉล่ียระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate) 0.41% 0.47% 0.29% 1.25% 2.14%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทหำรไทย German Equity               ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (30 เม.ย .  64) (29 ม.ค.  64) (31 ก.ค.  63) (31 ก.ค.  61) (24 ส .ค.  58)

กองทุนเปิดทหำรไทย German Equity +2.65% +15.36% +25.86% +6.36% +7.37%
เกณฑ์มำตรฐำน 1*** +6.59% +24.78% +33.56% +6.78% +7.66%
เกณฑ์มำตรฐำน 2*** +2.70% +15.72% +26.32% +6.67% +8.36%

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

                  ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

เกณฑ์มำตรฐำน เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของกองทุนหลัก ได้แก่ดัชนี DAX ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค่ำนวณผลตอบแทน

Note***

เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock (DAX) ปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันท่ีค ำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock (DAX) สกุลเงินยูโร

30 กรกฎำคม 2564
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย German Equity    
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
 
มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 

 
2. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ 

เมื่อ บลจ.ทหารไทย เร่ิมเปิดบริการให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุอาจมีข้อก าหนด 
และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุจึงควรศึกษา
รายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดตอ่ขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่ บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) Call 
center  โทรศพัท์ : 1124  โทรสาร 0-2246-9946  www.thailife.com 

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิตา่งๆที่แตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียว เชน่  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้มีการโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุ

ใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการท า

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกนัชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  โดย
บริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชีวิต ถึงรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งที่รับจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่อยู่ 
และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุท่ีได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการ
ตดัสนิใจในการลงทนุ เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวมหรือ
การรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

 

http://www.thailife.com/
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืน
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

10. เง่ือนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป  เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บตัรกองทุน ของบริษัทจัดการ  และ การได้รับ
ข้อมลูกองทนุอาจมีความลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถึงการท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ
จะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิตที่     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอยู ่ฯลฯ ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตวัแทน
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนาม
ของบริษัทประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการ
ยืนยนัรายการตา่งๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะแหง่ก าหนด 

11. นอกจากนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจอยู่ภายใต้เง่ือนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้อง
ศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทหารไทย German Equity ทัง้นี ้ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนเปิดทหารไทย German Equity ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั” 
 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 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)” 
 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเปิดทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 
 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน   1 มกราคม  2565 
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