ประกาศบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนภายใต้ การจัดการ ของ บลจ.ทหารไทย
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด (บลจ.ทหารไทย) ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการสาหรับกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของ บลจ.ทหารไทย จานวน 82 กองทุน ที่ได้ ขอรับความเห็นชอบแก้ ไขเป็ นการทัว่ ไป และขอความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สรุปสาระสาคัญพอสังเขป ดังนี ้
เรื่ องที่

รายละเอียดเรื่ องที่ขอแก้ ไข

หมายเหตุ

1

ปรับปรุงนโยบายการลงทุนโดยนาข้ อความเตือนเรื่ อง บลจ.ทหารไทย และ M&G Luxembourg
S.A. (บริ ษัทจัดการกองทุนหลัก) อยูภ่ ายใต้ Prudential Plc ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (conflict of interests) ออก เนื่องจากปั จจุบนั M&G Luxembourg S.A. ไม่ได้ อยู่
ภายใต้ Prudential Plc แล้ ว

แก้ ไขเฉพาะกองทุ น
เปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Income Allocation

2

ปรับปรุงชื่อเรี ยกดัชนีชี ้วัดจาก ”Bloomberg Barclay” เป็ น “Bloomberg” เพื่อให้ สอดคล้ องตามที่
ผู้ให้ บริ การดัชนีเปลีย่ นแปลง

แก้ ไขกองทุนหมายเลข
19,22,35,44,47,58
และ 68

3

เปลีย่ นแปลงผู้รักษาทรัพย์สนิ ตามที่กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund แจ้ ง
เปลีย่ นแปลง จาก Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., เป็ น BNP Paribas
Securities Services – Luxembourg Branch

แก้ ไขเฉพาะกอง
TMB-ES-GINNO
และ TMB-ESGINNO-RMF

4

4.1 แก้ ไขเพิม่ เติมข้ อความสงวนสิทธิการแก้ ไขข้ อมูลในกรณีข้อมูลกองทุนหลักมีความแตกต่าง
หรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษโดยขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
4.2 แก้ ไขชื่อ Class ในหนังสือชี ้ชวนที่กองทุนไทยลงทุนจาก Class A2 เป็ น Class A เพื่อให้ ตรง
ตามทีก่ องทุนไทยลงทุนในปั จจุบนั

แก้ ไขกองทุนหมายเลข
29 และ 51

5

แก้ ไขเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้ สอดคล้ องและตรงกับที่แสดงบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

6

7

แก้ ไขเฉพาะกองทุ น
เปิ ดทหารไทย SET50
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
การยกเลิกข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ แ ก้ ไ ข ทุ ก ก อ ง ทุ น
ตลาดทุน ที่ ทน.60/2563 และ ทน.62/2563
ย ก เ ว้ น ก อ ง ทุ น
6.1 ยกเลิกการจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วย
หมายเลข 26, 27, 31ลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น รวมถึงเรื่ อง 33, 38 และ 71-78 ที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ไ ด้ แ ก้ ไ ข เ รื่ อ ง นี ้
6.2 การยกเลิกการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการยกเลิกข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน เรี ยบร้ อยแล้ ว
รวม โดยให้ เป็ นไปตามประกาศ
ปรับปรุงถ้ อยคาให้ เป็ นปั จจุบนั เพือ่ ให้ เป็ นไปตามประกาศสานักงาน ที่ สน. 9/2564 ดังนี ้

แก้ ไขทุกกองทุน

7.1 การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
7.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
7.3 การดาเนินการกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
7.4 การดาเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรื อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยของกองทุน
7.5 การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม
7.6 เพิ่มเติมเรื่ องค่าใช้ จา่ ยในการรายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม

1

8

ปรับปรุงเนื ้อหาในโครงการจัดการกองทุนให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อโครงการ ตามประกาศสานักงาน ที่
สน.29/2564 เรื่ องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

แ ก้ ไ ข ทุ ก ก อ ง ทุ น
ย ก เ ว้ น ก อ ง ทุ น
หมายเลข 26, 31-33 ,
38, 77 และ 78 ที่ ไ ด้
แก้ ไขเรื่ อ งนี เ้ รี ย บร้ อย
แล้ ว

9

ปรับปรุงถ้ อยคาให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564 และประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ดังนี ้

แ ก้ ไ ข ทุ ก ก อ ง ทุ น
ย ก เ ว้ น ก อ ง ทุ น
หมายเลข 26, 27 และ
72-78 ที่ ไ ด้ แ ก้ ไขเรื่ อ ง
นี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว

9.1 ระยะเวลาการชาระค่าขายคืน กรณีกองทุนที่มงุ่ เน้ นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ โดยมิ
ให้ นบั รวมวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศที่สง่ ผลกระทบต่อการชาระราคา
9.2 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9.3 การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน ไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสัง่ ทังนี
้ ้ ได้ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่ องมือบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องไว้ ในข้ อนี ้ด้ วย

แ ก้ ไ ข ทุ ก ก อ ง ทุ น
ยกเว้ นกอง ทุ น เปิ ด
MTrack Energy ETF
ที่เป็ นไปตามประกาศ
กาหนด

ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ให้ มีผลบังคับใช้ ดังนี ้
(1) การแก้ ไขโครงการตามข้ อ 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8 และข้ อ 9.1 ถึง ข้ อ 9.2 ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2565 เป็ น
ต้ นไป
(2) การแก้ ไขโครงการเรื่ องเครื่ องมือบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องตามที่ระบุในข้ อ 9.3 ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
แล้ ว
(2.1) เครื่ องมือบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่อง อันได้ แก่ swing pricing, redemption gate , Side Pocket และ Suspension
of Dealings จะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565
(2.2) สาหรับเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ liquidity fee, ADLs และ notice period นัน้ เมื่อบลจ.ทหาร
ไทย จะเริ่ มต้ นใช้ เครื่ องมือดังกล่าว บลจ.ทหารไทย จะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม และ/หรื อทางเว็บไซด์ของ
บลจ.ทหารไทย หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่ บลจ.ทหารไทย กาหนด
บลจ.ทหารไทย ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ ความไว้ วางใจ และใช้ บริ การด้ วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรื อต้ องการ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทาการ เวลา 8.30-17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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1.กองทุนเปิด MTrack Energy ETF
2.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
3.กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
4.กองทุนเปิดทหารไทย SET50

รายชือ่ กองทุนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโครงการจานวน 82 กองทุน
28.กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 55.กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
เพื่อการเลี้ยงชีพ
29.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 56.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
30.กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
57.กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
เพื่อการเลี้ยงชีพ
31.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น 58.กองทุนเปิดทหารไทย Global Income

32.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะ
ปานกลาง
6.กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
33.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะ
ยาว
7.กองทุนเปิด JUMBO 25
34.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
พลัส
8.กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
35.กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส
9.กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 36.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small
Minimum Variance
10.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า 37.กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
หุ้นระยะยาว
11.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 38.กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม
อินคัม พลัส
12.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 39.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์
13.กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 40.กองทุนเปิดทหารไทย World Equity
Index
14.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
41.กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets
Equity Index
พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
42.กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
5.กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

59.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
60.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
61.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity
62.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond
63.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property
64.กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
65.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property
Flexible
66.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
67.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation

68.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global
Smart Bond
69.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง
China A Active
16.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยง 43.กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
70.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital
ชีพ
Growth
17.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า 44.กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 71.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
เพื่อการเลี้ยงชีพ
72.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous
18.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 45.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Technology and Robotics
เพื่อการเลี้ยงชีพ
73.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
19.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการ 46.กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์
ทูนิตี้ส์
เลี้ยงชีพ
74.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
20.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการ 47.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์
ปันผล
เลี้ยงชีพ
75.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next
21.กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality
48.กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity
Generation Internet
Growthเพื่อการเลี้ยงชีพ
Index
76..กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50
22.กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อ 49.กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Chinese Technology
การเลี้ยงชีพ
23.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
50.กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 77.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic
Leisure and Entertainment
เพื่อการเลี้ยงชีพ
24.กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 51.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active 78.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active
Equity
Equity
79.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน
25.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
52.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รี
สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เพื่อการเลี้ยงชีพ
เทิร์น
80.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาหรับ
26.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50
53.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ
81.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น
27.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global
54.กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality
สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
Growth
82.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้
สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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