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คาจากัดความ
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

กองทุน

หมายถึง

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

บริ ษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ ทาหน้ าทีข่ าย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง

วันทาการของธนาคารพาณิชย์ และภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการทีค่ านวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนซึง่ คานวณโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่งโดยใช้ วธิ ีการปั ด
เศษตามหลักสากล และให้ ปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนซึง่ คานวณโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่งโดยใช้ วิธีการ
ปั ดเศษตามหลักสากล และให้ ปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

ราคาทีจ่ ะใช้ ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อ
มีการทารายการซื ้อ หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน ซึง่ ราคาขาย
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หน่วยลงทุนจะถูกคานวณโดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ
ราคาขาย ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน บวกด้ วยส่วนต่างมูลค่า
หน่วยลงทุน (Spread)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง

ราคาหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อมีการทา
รายการขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ซึง่ ราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะคานวณโดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการ
คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
หักด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

ราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง

ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรื อราคาขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทาง แล้ วแต่กรณี

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) หมายถึง มูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุน หรื อหักจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่า
หน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละไม่เกิน 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ใน
การคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูก
นาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน
คาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง แบบคาขอใช้ บริ การในการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผ่าน
อินเทอร์ เน็ต หรื อ สือ่ อื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกันที่บริ ษัท
จัดการจัดให้ มีไว้ เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการ
ซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทขึ ้นทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คาเสนอซื ้อ

หมายถึง

คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต้ อง
ปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
โดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึง
ปั จจุบนั
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การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิม่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่
มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการ
เพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน

เงินสารอง

หมายถึง

จานวนเงินทีต่ งส
ั ้ ารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

สิทธิเรี ยกร้ อง

หมายถึง

สิทธิเรี ยกร้ องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

บริ ษัทย่อย

หมายถึง

บริ ษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัททีม่ ีหลักทรัพย์
ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทมหาชน จากัด

กลุม่ กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

มติพิเศษ

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือ
แจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของ
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

สถาบันการเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง

สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเ่ กี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หมายถึง

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563

6

คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานอเดียวกับเงิน
ฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝากสามารถเรี ยกคืนเงินต้ นจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝากได้ เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

เงินฝากอิสลาม

แบบ filing
benchmark

ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่
อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

CIS operator

บลจ.ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะตาม
ประกาศ

credit rating

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมินความสามารถ
ในการชาระหนี ้ตามตราสารหรื อสัญญา

derivatives

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

derivatives on organized
exchange

derivatives ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ ในการคานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน้

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังหรื อผู้ค ้าประกัน
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international scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา

national scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบภายในประเทศ

regulated market

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้ เกิดการเจรจาต่อรอง
ซื ้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของทางการหรื อหน่วยงาน
ที่ทาหน้ าที่กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับหลักทรัพย์

organized market

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้ เกิดการเจรจาต่อรอง
ซื ้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้

OTC derivatives

derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา

SIP

Specific Investment Products

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

underlying

สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE
หน่วย CIS

World Federation of Exchanges
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุน

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF)

8

รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทอี่ ยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

:

ที่อยู่บริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website: www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : JB25 LTF
1.4. ประเภทโครงการ :
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ :
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซ่ ื ้อหน่วยลงทุนโดยเป็ นไปตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่กรมสรรพากร หรื อกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด และลงทุนตามเงื่อนไขของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านัน้ จึงเป็ นผู้มีสทิ ธิทจี่ ะได้ รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชาระ
คืนเงินภาษี ที่ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้ แก่กรมสรรพากร
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 4,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 400,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 1 บาท
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน : 1 หน่วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ : 0 บาท
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ : 0 หน่วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ครัง้ ถัดไป และ/หรื อ มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิม่ ได้ สงู สุดไม่เกิ น 1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่วย
ลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้
หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน
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ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงและมีการจ่ายหรื อ
ประกาศทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผล
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่ างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสีย่ งต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ ามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
3.7. การลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวตามดัชนีชี ้วัด (passive
management/index tracking)
3.9. ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
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ล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสิ นใจ
ลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนและ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้
3.10. ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
เน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริ ษัทแรกที่เข้ าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
เกณฑ์ดงั กล่าวได้ พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศ
ที่จ ะจ่ ายเงิน ปั นผล สภาพคล่อ งของหลัก ทรั พ ย์ ( Free Float)และการควบคุม การกระจุก ตัวของหลักทรั พ ย์ ในแต่ละ
อุตสาหกรรม (Sector) โดยบริ ษัทจัดการจะทาการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ ในวันทาการแรกของเดือน
มีนาคม และวันทาการแรกของเดือนกันยายน
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) แต่อ าจท าธุรกรรมการให้ ยื มหลักทรั พ ย์ หรื อ ธุ รกรรมการซื อ้ โดยมีสัญ ญาขายคื น
(Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ :
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
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ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้น (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
1.2 ตราสารหนี ้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
1.2.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note : P/N)
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
เพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants : DW)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
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ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ ตามข้ อ 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริ ษัทจัดการ สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่าง
สม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทา
ตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้ องมี
การรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ.บง.หรื อ บค.ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรั บรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ านวนรวมถึงดอกเบี ้ย
(ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย

ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS และหน่ วย property ต้ องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
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1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทัว่ ไปในส่วนที่
1 ตามข้ อ 2.1 - 2.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้ องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์ สินเมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
entity limit ของกองทุน นัน้

หลักเกณฑ์ single

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ product limit
สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุน นัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน นัน้
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ด
เดอร์
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ต้ องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงิน
ฝากของผู้รับฝากดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
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10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ทสี่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนในประเทศ และ
ต่ างประเทศ :บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1
ตราสารภาครัฐไทย
2
หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
3

4

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10 %

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนา
อยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale อยูใ่ นระดับ
investment grade)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น 1. 10%หรื อ
ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
2. น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
benchmark + 5%
พาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มลี กั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ
4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
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ข้ อ

5

ประเภททรัพย์ สนิ
ดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
5.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนการ
เป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัท
ดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุทอี่ าจทาให้ มกี ารเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
1. 10% หรื อ
(กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้
มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale อยูใ่ นระดับ investment
grade) หรื อ
2. น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

19

ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย
ตาม 6.1
5.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
5.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้≤ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรื อ
5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี ้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
5.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)ที่มี
issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
5.6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse
repo)
5.6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอก
ศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives
5.7 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
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ข้ อ

6

7

ประเภททรัพย์ สนิ
5.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่างIPOเพื่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไข
เหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อ
ขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ
การเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการ
เช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 5.7.1

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า1.15% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale อยูใ่ นระดับ investment
grade) หรื อ
2.น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
อัตราใดจะสูงกว่า
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives (derivatives on organized exchange)

ิ (product limit)**
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค
่ านวณตามประเภททรัพย์สน
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ข้ อ
1

2

3
4

5

ประเภททรัพย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋
สัญญาใช้ เงินที่นติ ิบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้
สัง่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สนิ
ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ น
มือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มกี ารรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมี
เงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้ อ 5
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating
หน่วย property

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บัญชี เว้ น
แต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MFที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 15%

หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย ต้ องมี ไม่เกิน 20%
นโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับกองทุนรวมนี ้ และไม่ทา
ให้ ความเสีย่ งของกองทุนรวมนี ้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ
ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse
ไม่เกิน 25%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

repo)
6
7

ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้ แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single
entity limit)
7.2 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/Unrated)
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวม
การถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์ )
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ของผู้ออก
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
รายใดรายหนึง่
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ใน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย)
งบการเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนามูลค่าหนี ้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนัน้
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มกี ารเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด4 ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ Filling ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ
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ข้ อ

3

ประเภททรัพย์สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่
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อัตราส่วน
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ น
ตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่า
กว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ออกตราสารได้ มีการยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
3.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF
หรื อ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
3.2 อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
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ข้ อ
4

ประเภททรัพย์สนิ
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของ
้
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย
property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

3

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการ
บัญ ชี ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชี พ บัญ ชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล เช่ น
International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
4

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุน มี ก ารลงทุน เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด แต่ ต่ อ มาทรั พ ย์ สิน ที่ ล งทุน มี คุณ สมบัติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อีกต่อไป บริ ษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการถัดนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันขาดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(3) เมื่ อบริ ษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพ ย์ สินที่ขาดคุ ณ สมบัติ หรื อทรัพย์ สินที่ขาดคุณ สมบัติมีคุณ สมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดแล้ ว บริ ษั ทจัดการต้ องจัดท ารายงานข้ อมูลเกี่ ย วกับชื่ อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้ จาหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรื
้
อวันที่ทรัพย์สนิ มีการเปลีย่ นแปลง
คุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม 1(2) บริ ษัทจัดการต้ องจัดทา
รายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ตอ่ มาการลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัต ราส่วนการลงทุน เป็ นเวลา 5 วัน ทาการติ ด ต่อกัน โดยมิ ได้ เกิ ดจากการลงทุน เพิ่ ม บริ ษั ท จัด การต้ อ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึ งประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1ในส่วนที่
3
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทา
รายงานข้ อมูลเกี่ ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์ สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไข
จนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สิ นที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม (3)(ก)(ข) บริ ษัทจัดการต้ อง
จัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีห้ ุนของบริ ษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กาหนด นอกจากการปฏิบตั ิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว บริ ษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการดังนี ้ด้ วย
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(ก) งดเว้ นการใช้ สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้ นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
นันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ตอ่ มามีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริ จาค
4. ในกรณี ที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ การลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 1(2) หรื อข้ อ 2(3) หรื อบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้ องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการแทนได้
ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1 ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทาให้ มีการลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทาการ นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรื อดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2 ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริ ษัทจัดการดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
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3. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัท จัดการจะไม่นับ
ช่วงเวลาดังนี ้ รวมด้ วยก็ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน
3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการในการให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่า วต้ อ งมี ร ะยะเวลาเพี ย งพอและเป็ นธรรมต่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน รวมทัง้ เมื่ อ ได้ รับ มติ จ ากผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วน
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บงั คับ บริ ษัทจัดการ
ต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริ ษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท
โดยบริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 300 ล้ าน
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บาท และกาหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่ต่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยบริ ษัท
จัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื ้อหน่วยลงทุน และคู่มือ การลงทุนเกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ พร้ อมทังใบจองซื
้
้อ/คาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ คู่มือ การลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้ ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของตัวแทนสนับสนุนทุกวันในเวลาทาการ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
5.2.2 วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรก
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อ
จะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนซึ่งมีคาเตือนเฉพาะสาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนาคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และเอกสาร
เพิ่มเติมอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ ว ไปที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถซื ้อกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะ
ยาว ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน โดยนาสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่าวหรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องลงนามในใบคาขอเปิ ดบัญชีซึ่งมีคาเตือน
เฉพาะสาหรั บ การลงทุน ในกองทุน รวมหุ้น ระยะยาว และมี ข้ อ ความตามประกาศสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วย และ กรอกข้ อความอื่นๆในใบคาสัง่ ซื ้อให้ ครบถ้ วนชัดเจน ทังนี
้ ้ ผู้
จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) และผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนเป็ นเศษสตางค์ ได้ กับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย พร้ อมทังกรอก
้
ข้ อความในใบคาสัง่ ซื ้อให้ ครบถ้ วนชัดเจน
5.2.3 การรับชาระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าจองซื ้อ ผู้จองซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อสามารถชาระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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(1) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่
อาจเพิ่ มเติ มในภายหลัง เช่น การชาระเงิน ผ่านธนาคารอื่ น (Bill Payment) เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บลจ.ทหารไทย จะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม “กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว” ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(2) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่ หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม“กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้น
ระยะยาว” ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(3) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค หรื อ
ดราฟต์ โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนขอ
งบลจ.ทหารไทย โดย ชื่อผู้สนับสนุน ” ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
เมื่อสานักงานผู้รับคาจองซื ้อข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อแล้ ว สานักงานผู้รับคาสัง่ ซื ้อดังกล่าวจะ
ออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การจองซื ้อหรื อ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหรื อค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว และ
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยจะเกิ ดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บันทึกข้ อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิใ นหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ ผ้ จู องซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิก
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หากมีดอกเบี ย้
รับเกิดขึ ้นในบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) - (3) ทางบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ของ
กองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท
การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน”
ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อ
โดยจานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ แต่ทงนี
ั ้ ้บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุน หากกรณีที่มลู ค่าที่ได้ รับการจัดสรรต่ากว่า 2,000 บาท หรื อ 200 หน่วย
5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก
ไม่ได้ รับการจัดสรรไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย ทังนี
้ ้ เว้ นแต่บริ ษัท
จัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดาเนินโครงการต่อไปได้
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัท
จัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานัน้
ให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริ ษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ ณ ที่ทา
การทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
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บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดิน แดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ ถื อ Green Card ที่ อ อกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุน
ซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
6.2.1 การขอเปิ ดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนของบริ ษัทจัดการจะต้ องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน
และส่งหลักฐานประกอบคาขอตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2 1)
2) ผู้สนใจทีเ่ คยมีบญ
ั ชีกองทุน ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถซื ้อกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะ
ยาว ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน โดยนาสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังกล่าวหรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทังนี
้ ้ ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในใบคาขอเปิ ดบัญชี
ระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วย และ กรอกข้ อความอื่นๆในใบคาสัง่ ซื ้อและส่งหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2 2) ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนโดยไม่ต้องแสดงความ
จานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัท
จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด
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6.2.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัท
จัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริ ษัทจัดการเดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี ้กับ
บริ ษัทไม่ได้
เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ให้ ดาเนินการในวิธีการอื่นใด ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนีจ้ ะต้ องแสดงความประสงค์ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทจัดการ เมื่อมีเหตุให้ ต้อง
เลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 22 โดยในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนโอนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ไป
ยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ไม่ว่าจะเป็ นกองทุนซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการ
หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาส่งเช็ค หรื อ โอนเงิน หรื อวิธีการอื่นใดในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทได้ รับคาสัง่ โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว หรื อภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั
ทาการถัดจากวันที่เกิดเหตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ หลักเกณฑ์ในการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามลาดับ ดังนี ้
1) โอนให้ แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการก่อน (ถ้ ามี) หากในขณะนัน้ กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอื่นของบริ ษัทจัดการมีมากกว่า 1 กองทุน บริ ษัทจัดการจะสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีความ
เสีย่ งในระดับใกล้ เคียงกัน หรื อต่ากว่าความเสีย่ งของกองทุนรวมเดิมที่ทา่ นมีอยูก่ ่อน
2) โอนให้ แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริ ษัทจัดการอื่น ซึ่งบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีระดับความเสี่ยงใน
ระดับใกล้ เคียงกันหรื อต่ากว่าความเสีย่ งของกองทุนรวมเดิมที่ทา่ นมีอยู่
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทุกวันทาการระหว่างเวลาทา
การของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื่อใช้ ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนันบวกด้
้
วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
ผู้สนใจซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามข้ อ 5.2.3
สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) และ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตางค์ได้ กบั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนขายบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน คาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก) และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาขอใช้ บริ การ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ เงิน ค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจยกเว้ นมูลค่าขันต
้ ่าสาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กับ
ผู้สนใจบางรายได้ โดยต้ องประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายหลังกาหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรี ยกเก็บเงินภายใน
วันเดียวกันของบริ ษัทจัดการหรื อแต่ละสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขาที่สงั่ ซื ้อ หรื อในกรณีที่
เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวั นที่สงั่ ซื ้อไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้สงั่ ซื ้อทาการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และบริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันที่เช็คหรื อดราฟต์สามารถเรี ยกเก็บได้
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข เกี่ ย วกับ การซื อ้ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด ประกาศดังกล่าวไว้ ที่ บริ ษั ท
จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด
2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
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ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที่ ป ระ ส งค์ จ ะ ใช้ บ ริ ก า รซื ้อ ข า ย ห น่ ว ย ล งทุ น ท า ง อิ น เท อ ร์ เน็ ต ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร
(www.tmbameastspring.com) จะต้ องยื่นคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ตต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุ นการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจากนันบริ
้ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้
(User Name ) และรหัสผ่าน (Password) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ ามาใช้ บริ การนี ้เป็ นครัง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้ รับเป็ นรหัสผ่านใหม่
เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้
ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
บริ การได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่
กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัด
ให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ การนี ้ทราบ
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของ ผู้สงั่ ซื ้อที่
ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
นัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
ในกรณี ผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
ติดต่อใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจั ดการ (www.tmbameastspring.com) โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อปฏิบตั ิตาม
ขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว ผู้สงั่ ซื ้อต้ องระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้ องเพื่อเข้ าสู่
ระบบ จากนันจึ
้ งเลือกรหัสบริ การซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะทบทวนการทารายการ
ดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
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การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อได้ ครัง้
ละไม่เกิ น 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
3) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ภายหลังจากที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน
สามารถก าหนดค าสั่ ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ด้ วยตนเองผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ของบริ ษั ทจั ด การ
(www.tmbameastspring.com) หรื อ กรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อที่
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ก่อนที่ทา่ นจะทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ทา่ นประสงค์จะให้
ตัดเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซื ้อของ
งวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมี ผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อย
แล้ วเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว โดยไม่ผ่านอินเทอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการ
อาจใช้ เวลาในรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูล เข้ าระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
4) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัท
จัดการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้
เสร็ จสมบูรณ์ ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบัญชีหกั เงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญ ชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กับ
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เจ้ าหน้ าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมือ่ สิ ้นวันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้น
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้
ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มคี าสัง่ ซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณีตามข้ อ 6.2.4 ข้ อ
6.2.5 ข้ อ 11 หรื อข้ อ 12 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหน่วยลงทุน
เว้ นแต่บคุ คลที่ได้ รับการจัดสรรเป็ น
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF)

37

(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วย
ลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11
3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 3.2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 3.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 3.1
– 3.4
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หารด้ วยราคา
ขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืนได้ รับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็ม
จานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งโดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
กรณี ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน และทาการสัง่ ซื ้อภายในกาหนดเวลารับฝากเช็ค
บริ ษัทจัดการจะคานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้น
วันทาการนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อ ไม่ว่า
ด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้สงั่ ซื ้อทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนเรี ยกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันที่เช็คหรื อดราฟต์นนสามารถเรี
ั้
ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตาม
จานวนเงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
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บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจา นวนแล้ ว
ยกเว้ นในกรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน
ได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการ
จะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู ั่ งซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
6.2.4 ข้ อจากัดการลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
ก) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ข) คาสัง่ ซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและมีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศที่มีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท หรื อ
เป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) ในการซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าการสัง่ ซื ้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึง
ระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ง) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิ ติบคุ คลที่ได้ รับการยกเว้ น
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.3 ข้ างต้ น
6.2.5 การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร หรื อเห็นควรให้ รับคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ บริ ษัทจัดการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่
บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรื อ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ เปลีย่ นแปลง
หรื อเลื่อนวันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน
หรื อเพื่อลดความเสี่ ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม โดยถื อว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณี ที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี จาเป็ นและสมควร
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริ ษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) Tele-banking หรื อทางโทรศัพท์
หรื อบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี หรื อทุพพลภาพ
หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เท่านัน้ ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อบริ ษัทจัดการก่อนทารายการทุกครัง้
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข เกี่ ย วกับ การซื อ้ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด ประกาศดังกล่าวไว้ ที่ บริ ษั ท
จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด
7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
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7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กรณีปกติ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ซึ่งในการขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุเป็ นจานวน
เงินสุทธิ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่สงั่ ขายคืน พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่สงั่ ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน
หน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงั่
ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
7.4.1. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริ ษัทจัดการที่สงั่ ขายคืน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่
ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
7.4.2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเลื อ กใช้ บริ ก ารขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทา
การยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การขายหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่
เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งใน
อนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
7.4.3. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกันสามารถ
กาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)
หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
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คาสัง่ ซือ้ คื นหน่วยลงทุน อัตโนมัติ หรื อค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มี การบัน ทึกข้ อมูลในระบบคอมพิ วเตอร์
เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ ซื ้อคืนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว โดยไม่ ผ่านอินเทอร์ เน็ต
บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในรวบรวมคาสัง่ ซื ้อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบ
คอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้อคืนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บั นทึกไว้ ในระบบข้ อมูลของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ใน
ระบบข้ อมูลของนายทะเบียน
7.4.4) การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ ตาม
เวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้
ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
7.5. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในช่วงที่เปิ ดทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่
กาหนดข้ างต้ น ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ทังนี
้ ้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ต้ องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนันผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องศึกษา และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมาย
ภาษี อากร
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน มิใช่ด้วยเหตุ สูงอายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ตามกฎหมายภาษี อากร
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่กรมสรรพากรกาหนด จากผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยภายใน
4 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี ้ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
1) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารทหาร
ไทย จากัด (มหาชน) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนการจ่ายเงินจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน หรื อตามที่แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
2) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนการจ่ายเงินของ
บริ ษัทจัดการจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่
ระบุใน ข้ อ 10
3) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยนาเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
หรื อตามที่แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรื อตัวแทนการจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนา
เช็คดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรื อทาการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทาการ
ถัดจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาการขายหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้หากธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ นาเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมวิธีการการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอันจะเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ ไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
กองทุน และบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิ ดบัญชี
ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อ
จานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวน
หน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือ หน่วยลงทุน หักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่ปรากฏอยูใ่ นรายการ
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ที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่
ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริ ษัท
จัดการตามหัวข้ อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการก่อน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีคาสัง่
ขายคืนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ
7.4.3 และ 7.4.4 และ ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 หรื อ ข้ อ 12
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติเป็ นเพี ยงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริ ษัทจัดการจะถื อ
หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์
และใช้ อ้างอิงได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริ ษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
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การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึง่ (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินที่
ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ ถื อ Green Card ที่ อ อกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุน
ซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกั บหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1) – 4)
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการจะสามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวม “ทหารไทย” หรื อ "ทีเอ็มบี" (กองทุนต้ นทาง) เข้ ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่ง
อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการบางกองทุนได้ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงใน
ระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ า
มี) และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทาง บริ ษั ทจัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ป รากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจาก
บริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรก็ได้ ใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยน ในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
และติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องพิมพ์ ของผู้สงั่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการ
อย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานใน
หนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีเหตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วย
หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้ มีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ทา่ นมีอยูไ่ ปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทจัดการ
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข เกี่ ย วกับ การซื อ้ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็ นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด ประกาศดังกล่าวไว้ ที่ บริ ษั ท
จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด
8.2.1 รูปแบบการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน
โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อ
กองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน
โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อ
กองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น
มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริ ษัทจัดการ (รับโอน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่อยูภ่ ายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการอื่นมายังกองทุนนี ้ สามารถทาได้ โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคาสัง่ รับโอน LTF จาก บลจ.อื่น” โดย
ไม่ต้องระบุจานวนเงินที่ต้องการโอน พร้ อมทังน
้ าสมุดบัญชีแ สดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปยื่นต่อบริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุน โดยบริ ษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน
บริ ษัทจัดการจะยึดถือจานวนเงิน ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริ ษัทจัดการอื่น
ตามที่ได้ ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้ ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการนาส่งเงินลงทุนโดยบริ ษัทจัดการนันๆ
้ โดยเช็ค หรื อเงินโอน หรื อ
วิธีการอื่นใด เป็ นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ้
บริ ษัทจัดการจะถื อวันที่ทารายการสับเปลี่ยนเข้ าให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 8.2.2 อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทุนต้ นทาง) นาส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรื อ วิธีการอื่นใด ล่าช้ า
กว่าวันที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษี อากร บริ ษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อ มิใช่การสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ประจาปี
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4 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ (กองทุนต้ นทาง) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทาได้ โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคาสัง่ โอน
LTF ไปยัง บลจ. อื่น” โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนกองทุนต้ นทางเพื่อไปลงทุนใน
กองทุนปลายทางหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้ นทาง ชื่อกองทุนปลายทางและชื่อ
บริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้ อมทังน
้ าสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนโดยบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทางนันถึ
้ งการทารายการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ไม่วา่ จะเป็ น
กองทุนซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาส่งเช็ค
หรื อ โอนเงิน หรื อวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และ
หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
บริ ษัทได้ รับคาสัง่ โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนระหว่างปี
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไปเพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการหัก
ภาษี เงินได้ ประจาปี
8.2.1 วิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทุกวันทา
การตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. ในราคาตามข้ อ 8.2.3
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้ อ 8.2.1 1)หรื อ 8.2.1.1) หรื อ ใบคาสัง่ รับโอน LTF จากบลจ.อื่น หรื อ ใบคาสัง่ โอน
LTF ไปยังบลจ. อื่น แล้ วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการ ให้ ระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินที่ต้องการได้ รั บจากการขายคืนกองทุนต้ นทางเพื่อนาไปลงทุนใน
กองทุนปลายทางหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไว้ เป็ นหลักฐาน
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บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการสับเปลีย่ นนันเสร็
้ จสมบูรณ์
แล้ ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ามีผลตาม
เกณฑ์ในข้ อ 8.2.3
(2) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อาจสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ผ่ า นบริ ก ารนี ไ้ ด้ ทุ ก วัน โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ของบริ ษั ท
(www.tmbameastspring.com) หรื อช่องทางอื่นใดที่สามารถให้ บริ การเพิ่มเติมได้
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ
ให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป และใช้ เกณฑ์การคานวณราคาของวันทาการถัดไป
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเลื อ กใช้ บริ ก ารสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทา
การยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อ
เป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อ
มูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
(3) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนด้ วยกัน อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องศึกษา และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษี อากร
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้น
ในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริ ษัทจัดการ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ภายหลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อ
คาขอยกเลิกที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นไว้ ได้ โดยไม่ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
(4) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ ของ
บริ ษัทจัดการ จนถึง 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ในการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูก ค้ าสัมพันธ์
ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และ
ชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลีย่ นเข้ า
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้
ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
8.2.3 ราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนโดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนมีผลเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหักด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขาย ณ
สิ ้นวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมีผลบวกด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถกู รวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก จะมีการรวม
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
เพื่อใช้ ในการคานวณราคาขาย และเมื่อมีการสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนจะมีการหักส่วนต่าง
มูลค่าหน่วยลงทุนออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคานวณราคารับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อเป็ นราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยก
เก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่า
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หน่วยลงทุนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับอัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงิน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษั ทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็ นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ าง
จากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุ นนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
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ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณี นี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่
ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณี ดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการก่อนถึง
วันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลันและบริ ษัทจัดการจะรายงานการ
การไม่ข าย หรื อ ไม่ รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่ รับ สับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน หรื อ การหยุด รั บ ค าสั่งซื อ้ ค าสั่ง ขาย คื น หรื อ ค าสั่ง
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผ ล และรายงานแผนการด าเนิ น การของกองทุน เปิ ดนัน้ ให้ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF)

52

ส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การไม่ขาย ไม่รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่รับ สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคื น หรื อค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1)
หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) เกิ น 1 วัน ท าการ บริ ษั ท จัด การจะรายงานการเปิ ดรั บค าสัง่ ซือ้ ค าสัง่ ขายคื น หรื อ คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อ คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนโดยพลัน
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การไม่ขาย ไม่รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่รับ สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคื น หรื อค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
อาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดทาการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วง
ระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบเกี่ยวกับการหยุดการขาย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
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14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริ ษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี ้
1. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ โดยบริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลครัง้ แรกเมื่อสิ ้นงวดบัญชีวนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2548
2. การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายก็ตอ่ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสม และ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวม
มีผลขาดทุนสะสมขึ ้น ในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
3. การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
3.1 จ่ายจากเงินปั นผลหรื อดอกเบี ้ยรับที่ได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
3.2 จ่ายได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรื อกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า
4. บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่งใน
สามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม) เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับการยกเว้ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัท
จัดการ
5. บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามข้ อ 4. ออกจากบัญชีและทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวเป็ นรายได้ ของ
แผ่นดิน
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จัด การจะจ่า ยเงิ น ปั น ผลตามที่ ก าหนดไว้ ในหัวข้ อ “นโยบายการจ่ายเงิ น ปั น ผล” ทัง้ นี ้ ไม่ว่าบริ ษั ท จัด การจะ
พิจารณาจ่าย หรื อไม่จ่ายเงินปั นผลของงวดบัญชีนนๆ
ั ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังนี ้
1.บริ ษัทจัดการจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการถัดจากวันสิ ้นงวดบัญชี หรื อวันสิ ้นงวดอื่น
ใดที่จะจ่ายเงินปั นผล
2.บริ ษัทจัดการจะคานวณเงินปั นผลต่อหน่วย โดยถือจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนของวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ โดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านัน้ โดยจะไม่รวมถึงผู้ที่ซื ้อหน่วยลงทุนในวันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนด้ วยเช็คในวันทาการก่อนหน้ าปิ ดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามกาหนด
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3.บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผลและอัตราปั นผลโดย
ไม่ชกั ช้ า โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.1 ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีป ระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทน
3.2 ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินอื่นใดที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ใน
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทาการนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย
ลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิท ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
รวมนัน้
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผลในอัตราที่
กฎหมายกาหนดเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่ายเท่านัน้ และจะจัดส่งหนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปี ภาษี นนั ้
ข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
(1) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่
เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ น ทังนี
้ ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาบัญ ชี และแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลออกจากบัญ ชีและทรัพย์ สินของ
กองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้ เ ป็ นรายได้
ของแผ่นดิน
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.45 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ )
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่า
หนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วย
มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1094 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0500 ต่อปี ของของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สิน
ทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสาร ตามที่จา่ ยจริ ง
2. ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีตามที่จ่ายจริ ง
3. ค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อ
เรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมือ่ ได้ รับคาสัง่ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฏหมายในการดาเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับ ชาระหนีใ้ ดๆของ
กองทุนตามที่จ่ายจริ ง
5. ค่ าใช้ จ่ า ยในการรั บ ช าระเงิ น ค่า จองซื อ้ ช าระเงิ น ค่า ขาย ค่า ใช้ จ่ ายต่ างๆในการมี บัญ ชี ก องทุน กับ ธนา คาร เช่ น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่าย
จริ ง (ถ้ ามี)
การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณและจะเรี ยกเก็บจาก
กองทุนเป็ นรายเดือน
การคานวณค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 1 และ 2 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง และในทาง
บัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนครัง้ เดียวทังจ
้ านวน
สาหรับค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 3 ถึง 5 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดยในทางบัญชีจะ
ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ทังนี
้ ้
การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
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15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ทจี่ ะให้ ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ
50 บาท
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละไม่เกิน 0.10
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ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนาส่งเข้ าหรื อ
ตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพือ่ นาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถกู รวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก จะมีการ
รวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปในราคาขาย หรื อราคารับซื ้อคืน.หรื อราคาสับเปลีย่ นเข้ า หรื อราคาสับเปลีย่ นออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับอัตราค่านายหน้ าในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จา่ ยจริ ง เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใน
ทะเบียน ตามที่จา่ ยจริง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้
บริ ษัทจัดการ ตามรายละเอียดทีบ่ ริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
2. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลด
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อทางหนังสือพิมพ์ หรื อจัดให้ มี
ข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีใ่ นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว
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2. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้น โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศในwww.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
3. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเดิมตามที่
ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการจะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
ดังกล่าว บริ ษัจดั การจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นดังกล่าว
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3.2 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง ตามข้ อ 1วรรคสอง และ 3 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน :
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1.วิธีคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ และ คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืน
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หน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีกองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่าง
กันตังแต่
้ หนึง่ เดือนขึ ้นไป ให้ บริ ษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ของวันทาการสุดท้ ายของเดือน ภายในวันทาการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้ บริ ษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทาการถัดไป
(2.3)ประกาศมูลค่าทรัพ ย์ สิน สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เมื่อสิ ้นวันทาการที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
(2.4) ในกรณี ที่ การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้ กระท าผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน ที่จัด ขึน้ โดย
สมาคม (NAV Center) หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริ ษัทจัดการ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
(2.5) ในกรณี ที่มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเปิ ดไม่ ถู ก ต้ อง บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3 การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อจานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1)คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2)คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุน
เพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3)ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่
5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4)คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิย ม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
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ในกรณี ที่มีผลประโยชน์ เกิ ดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์ นนั ้ รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด
4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการคานวณ
และการประกาศมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน ต่อ
สานักงานได้
5. ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตาม ข้ อ 2.
(1) กรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด ทังนี
้ ้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) กรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมต้ อ งเลิก กองทุน รวมเนื่ อ งจากมี เหตุต ามที่ ก าหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ ได้ รับ ยกเว้ น ตาม
ระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(ก) การคานวณมูลค่าและราคาตามข้ อ 2(2.1) ให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้ อ 2(2.4) ให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึง่ สตางค์ หรื อต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทาและส่ง
รายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึง ความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และจัดให้ มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณี ที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง
นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
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2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่
ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่สง่ รายงาน
มาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
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ลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัท
จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัท
จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของ
บริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของ
บริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การ
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุน
เปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศการ
แก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
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17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
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สานักงานเลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2548
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 19 เรื่ อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ วดั เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
(SET50 Total Return Index)
20.2 หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
1. เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) สูงสุด 100 อันดับแรก โดยคานวณจากค่าเฉลีย่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรายวัน โดยใช้ ราคาปิ ด
ณ สิ ้นวันที่ปรากฏบนกระดานหลักย้ อนหลัง 1 เดือน โดยนับตังแต่
้ วนั ทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์
และวันทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ ายเดือนสิงหาคม ทังนี
้ ้ หากหลักทรัพย์ใดมีมลู ค่ าตามราคาตลาดรายวันย้ อนหลังต่า
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กว่า 1 เดือน ให้ ใช้ คา่ เฉลีย่ ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนับจากวันแรกที่เข้ าทาการซื ้อขายจนถึงวันทาการสุดท้ าย
ของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมในการคานวณ
2. เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศจ่ายเงินปั นผล
ในช่วง 1 ปี ปฏิทินก่อนวันทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ โดยนับจากวันทาการแรกของเดือนมีนาคมปี ก่อนหน้ าถึงวันทา
การสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์ ปีปั จจุบนั และวันทาการแรกของเดือนกันยายนปี ก่อนหน้ าถึงวันทาการสุดท้ ายเดือน
สิงหาคมปี ปั จจุบนั
3. เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ไม่ต่ากว่า 20% โดยใช้ ข้อมูลที่แสดงใน Website ของ สานักงาน กลต. ในวันทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์เป็ น
เกณฑ์ (สามารถดูข้อมูล Free Float ได้ จาก Website ของ สานักงาน กลต. ที่ www.sec.or.th)
4. เป็ นบริ ษัทที่ไม่อยูใ่ นกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างแก้ ไขการดาเนินงาน
5. หุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทจดทะเบียนที่ผา่ นหลักเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ 4 ข้ อข้ างต้ นจะถูกจัดลาดับอีก
ครัง้ โดยเรี ยงลาดับตามหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดสูงสุดก่อนจากนันจะท
้
าการพิจารณา
หลักทรัพย์ตามกลุม่ อุตสาหกรรม(Sector) โดยจะไม่คดั เลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 3 บริ ษัท
ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ ของบริ ษัทจดทะเบียนตัง้ แต่ลาดับที่ 4 ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม(Sector)เดียวกันจะถูกคัดออกจาก
รายชื่อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนและป้องกันการกระจุกตัวของกลุม่ อุตสาหกรรม(Sector)
6. กองทุนจะเข้ าลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกข้ างต้ น 25 บริ ษัทแรกเรี ยงลาดับตาม
มูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์สว่ นที่เหลือจะนามาใช้ เป็ นหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายชื่อสารอง ซึ่งเตรี ยม
ไว้ ในกรณีที่อาจมีบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ใน 25 ลาดับแรก ขอเพิกถอนตัวเองหรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนก่อนวันปรับรายชื่อหลักทรัพย์
7. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์และความถี่ในการปรับรายชื่อ
หลักทรัพย์โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั ทาให้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่เป็ นหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมกับการลงทุนอีกต่อไป หรื อเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็ นว่า หลักเกณฑ์ดงั กล่าวขาดคุณสมบัติของการ
ลงทุนที่ดี มีการกระจายความเสี่ยงไม่เพียงพอ เช่น เกิดเหตุการณ์ ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่
เข้ าเกณฑ์ได้ ครบ 25 บริ ษัท หรื อมีหลักทรัพย์ในกลุม่ ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลู ค่าตลาดสูงจนเกินสมควร (เช่น เกิ น 50%)
เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดของการปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
ไม่ต่ากว่า 3 วันทาการ
8. ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันทาการปรับรายการหลักทรัพย์เพื่อให้ เป็ นไปตามรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ที่ได้ รับการ
คัดเลือกนัน้ กองทุนอาจมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในช่วงดังกล่าวได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่า 25 บริ ษัท
ได้
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20.3 การคานวณสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ในการลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้ สดั ส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หุ้น
บุริมสิทธิของแต่ละบริ ษัทใกล้ เคียงกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริ ษัทนันๆ
้ เมื่อเทียบกับผลรวมของ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทัง้ 25 บริ ษัท ณ วันที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึง่
ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณสัดส่วนการลงทุนโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันทาการก่อน
หน้ าวันที่ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน และบริ ษัทจัดการอาจทาการปรับสัดส่วนการลงทุนเฉพาะใน
กรณีที่จาเป็ น เช่น เพื่อการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ น Round Lot หรื ออาจใช้ วิธี Optimization ในกรณีที่หลักทรัพย์
บางตัวมีสภาพคล่องต่าในช่วงก่อนและหลังวันทาการปรับรายการหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
20.4 การปรับรายชื่อหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น โดยจะเริ่ มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือน
กันยายน
20.5 เงื่อนไขการลงทุนในหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ผี ้ ถู อื หน่ วยลงทุนจะได้ รับ สาหรับหน่ วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้ ได้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและและเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
20.5.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ้จะไม่สามารถนาไปจาหน่าย จ่ายโอน จานาหรื อนาไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน
20.5.2 สิทธิและหน้ าทีเ่ กี่ยวกับภาษี ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แก้ ไขเพิม่ เติม (ถ้ ามี) ดังต่อไปนี ้ ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ จากคูม่ ือ การลงทุนเกี่ยวกับ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(ก) กฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร ฉบับลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ได้ จ่ายเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2547
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(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้ พงึ ประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้ จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มกรณีไม่เสียหรื อนาส่งภาษี ภายในกาหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
20.6 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน สาหรับหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ู
ถือหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่ อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี นนั ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ประกาศกาหนด เช่น
20.6.1 ศึกษาและทาความเข้ าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คูม่ ือการลงทุน และหนังสือชี ้ชวนอย่างละเอียดก่อน ตัดสินใจ
ลงทุน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดอย่างครบถ้ วน
20.6.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนด และ/หรื อ ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
20.6.3 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรื อดาเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
20.7 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน สาหรั บหน่ วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตัง้ ขึน้ ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริ ษั ท จัด การจะบัน ทึก บัญ ชี เงิ น ลงทุน แต่ล ะรายแยกรายการตามวัน ที่ ลงทุน และเมื่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ขายคื น หรื
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริ ษัทจัดการจะคานวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด
20.8 หนังสือรับรองการโอน สาหรับหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตัง้ ขึน้ ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการอย่างน้ อยตามแบบที่
สมาคมประกาศ
20.9 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (เพิ่มเติม)
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ชื่อ : ทหารไทย จากัด (มหาชน), ธพ.
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซือ้ คื น อื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ ทาง Website ของบริ ษั ท
จัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
20.10 การเปลี่ยนแปลงเวลาทาการขาย รับซือ้ คืน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม
และเป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน โดยจะ
ปิ ดประกาศที่ สานัก งานของบริ ษัท จัด การ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน การขายหรื อรับซือ้ คืน และจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
20.11 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วย ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบ
รวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตามกฎ ข้ อกาหนด หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่กาหนด
หรื อจะกาหนดต่อไป
20.12 การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
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(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
บริ ษั ท จัดการจะจัดทาบัญ ชี และแยกเงิ นปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพ ย์ สิน อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวม
คานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณี ที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
20.13 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชี ของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยัง
ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุ บันมี รัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนิน การออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ใน
ลัก ษณะที่ คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่า วว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กัน
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของ
ลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
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ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ ทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงิ นอื่นๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA กาหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหัก
เงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษั ทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การและกองทุน รวม (โดยบริ ษั ท จัด การ) จึ งเข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงิน
ปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและ
้
ต่างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนน าส่งข้ อ มูล เอกสาร และ/หรื อค ายิ นยอม เพิ่ ม เติ ม เพื่อยื นยันหรื อพิ สูจน์ ทราบความ
เกี่ ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิท ธิ ในสัญ ชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้
ไว้ มี การเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึ งน าส่งหลัก ฐานเพื่ อ ยืน ยัน การเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
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(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เ กี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถื อ ว่าผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ดังกล่า วรั บ ทราบการด าเนิ น การตามที่ บ ริ ษั ท จัด การแจ้ งนี แ้ ล้ ว และ/หรื อ ได้
ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลีย่ งมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน
20.16 บริ ษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริ ษัทและกองทุน จากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื่องมา
จากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็ นเรื่ องไม่พึง
กระทา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
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20.14 บริ ษั ท จั ด การจะมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ และ/หรื อ วิ ธี ด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี ้ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งและเป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ ของนิติบุคคลที่กองทุน ทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่ าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ทาธุรกรรมด้ วย [(รวม
เรี ยกว่า”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุน
ใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูล
และรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนราย
ใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วย
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว และปฏิ บตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่วา่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติ
บุคคลทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนถื อครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริ ษัทจัดการร้ อง
ขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้เข้ า
ลงทุนในกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการกองทุน และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ข้ อ บังคับ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึ งและไม่จากัด เพี ยงกฎหมายฟอกเงิ น
กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึง่ ผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตาม ตามกฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย สานักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
สหรัฐอเมริ กา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏใน
รายชื่ อ ของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ ข อง OFAC หรื อ ตามข้ อ ห้ า มซึ่ ง
ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อ ข้ อ จ ากั ด ที่
กาหนดโดย OFAC หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย European Union Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเกณฑ์ และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบ
เพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล
หุ้นระยะยาว (กองทุน)

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF)

74

อนึง่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความร่ วมมือและ/หรื อปฏิเสธ
การให้ ข้อมูลหรื อ เอกสารเพิ่ มเติม ตามที่ บริ ษั ทจัด การร้ องขอและ/หรื อมีพ ฤติ กรรมเข้ าข่ายและ/หรื อ มีค วามผิดตาม
กฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจมีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อ
กองทุนและ/หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ทังนี
้ ้กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
มีคุณ สมบัติหรื อกระท าผิดเงื่ อนไขตามที่ ระบุไว้ ในโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะระงับ หรื อหยุด
ให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้
เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัด การได้ แต่อย่างใด
20.15 การวางทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงที่
อยูข่ องบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้ บริ ษัท
จัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรื อ ขอมติโดยเสียงข้ า งมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรื อควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและ
สมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริ ษัท
จัดการ บริ ษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นั น้ ให้
ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การลงนามใน
ข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากส านัก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารกองทุน
ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
ข) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้
นันตามที
้
่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฏหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนันแล้
้ วแต่กรณี
ฉ) แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ณ วัน ทาการสุดท้ ายของทุกเดือน
ให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สบิ ของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
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ซ) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรั กษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีจดั การกองทุนภายใต้ สว่ นรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามข้ อ 19
ญ) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ฎ) ใช้ ดลุ ยพินจิ ในการจัดสรรจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื ้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วน (Pro Rata Basis)
และกาหนดวันทาการซื ้อขายในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ครบตามจานวนซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนได้ ทงหมดตามหั
ั้
วข้ อการกาหนดวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใหม่ ในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดการไม่สามารถ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้
ฏ) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดจากผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมลู ค่าตามที่ระบุไว้
ในโครงการและหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ฐ) สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สง่ มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรัพย์
และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้ สว่ นรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมตามข้ อ 15.2
ฑ) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให้ มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ
15
ข) ได้ รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน
และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ยและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมตามข้ อ 15
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
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ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่น
ตามเงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่งตังตั
้ วแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ค) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์และบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน
จ) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
ก) จัดให้ มกี ารดาเนินการงานทะเบียนหน่วยลงทุน สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
1) ยืนยันการซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหรื อโอนซื ้อหรื อโอนขายหน่วยลงทุน
2) ชาระเงินค่าขายและค่าโอนขายหน่วยลงทุน
3) ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(6) ส่งมอบหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(7) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยมิใช่ด้วยเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรื อ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษี อากร
ข) เพิ่มหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อยกเลิกหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายนัน้
ค) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนันๆ
้ ขายคืนหน่วยลงทุนเกิน
กว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามข้ อ 16
ง) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 16 คงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุน
จ) จัดให้ มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฉ) จัดให้ มีการเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ช) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปี บัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ น้ ปี
บัญชีนนั ้ โดยแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ซ) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา
หกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนและสานักงานภายในหกสิบ
วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว หรื อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ทังนี
้ ้รายงานดังกล่าวต้ อง
แสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฌ) จัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบนั ทุกรอบปี บัญชี และจัดส่งให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ญ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทาลาย
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ฎ) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการ ลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฏ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฐ) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่มีมลู ค่าเกิน
อัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ มิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ
และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นนันมี
้ มลู ค่าเกิน
อัตราที่กาหนด
ฑ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้ อ 29
ฒ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้ อจากัดดังกล่าวด้ วย
ณ) ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นเป็ นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ด) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
ตรวจสอบและรายงานต่อบริ ษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ต) จัดส่งข้ อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฒ) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีป่ ฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัท
จัดการกองทุนได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
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เงือนไขการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสัง่ ของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้ าทาหน้ าทีต่ อ่ ไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2128-2300 โทรสาร 0-2128-4621
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามข้ อ 15
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตังและด
้
าเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์เงินได้ จากการจาหน่าย และเงินอื่นใดของ
กองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนตลอดจนรับ
ชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆของกองทุนตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล และ
ดอกเบี ้ย การจองซื ้อหลักทรัพย์ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงอื่นใดทีม่ ีผลต่อการถือครอง
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หลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรือกาลังอยูใ่ นระหว่างทา
การปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอืน่ ๆ
(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝากไว้
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน และราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
จานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณีที่
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่าหรื อกรณีที่
เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดในวั
้
นทาการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีคาสัง่ ขายคืนไว้ ซึง่ จานวนขายคืนดังกล่าวคิดเป็ นจานวนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดในวั
้
นทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดกรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาในการ
จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
(11) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ภายใต้ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
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ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วัน
นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถงึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียน
เลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์ จะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
14.1 รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ู
ชาระบัญชีกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(15) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนั ้ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แต่งตังผู
้ ้ รับฝากทรัพย์สนิ อื่นซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นตัวแทนในการทาหน้ าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(16) รับรองผลการนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
โดยบริษัทจัดการมีหน้ าที่สง่
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(17) ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
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ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทา
หน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายอื่นใด
อันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้ าที่ที่คาดหมายได้ ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(5) ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์เอง บริ ษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลประโยชน์ ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญ ญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่ องคุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัท
จัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไข
ดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ไ ด้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น หากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้
แก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้ องจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นนันให้
้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์ สินและ
เอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ าข้ อยกเว้ น
ให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณี ที่มีนัยสาคัญ และไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2128-2300 โทรสาร 0-2128-4621
ทังนี
้ ้ หากผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ย นแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com
หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
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ที่อยู่ : บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
สานักงานเลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์. 0-2587-8080
โทรสาร. 0-2586-0301
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : ทหารไทย จากัด, บลจ.
ทีช่ นั ้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
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ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญทางด้ านธุรกิจและการลงทุนที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน
ให้ เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ คาแนะนาทางด้ านการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้ การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน ที่ปรึ กษาการลงทุนที่บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่าวนันจะไม่
้
มีอานาจควบคุมการดาเนิ นงานของ
บริ ษัทจัดการแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาของกองทุนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน บริ ษัทจัดการอาจตกลงให้ ค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งบริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน
ดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริ ษัทจัดการจะได้ รับจากกองทุน
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
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หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมาขายแก่
บริ ษัทจัดการหรื อผ่านตัวแทน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ ในระยะเวลาในการรับซื ้อคืนตามที่ระบุ
ในหัวข้ อ 8.2.3 ตามราคารับซื ้อคื นหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณตามข้ อ 16และได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ยกเว้ น
กรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดวันทาการซื ้อขายใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 10
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
เนื่องจากกองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่จ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้ รับการจัดสรรกาไรในรู ปของเงินปั นผลจาก
กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ "การกาหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน"
ทังนี
้ ้ บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่งในสาม) จะถูก
จากัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2.การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
13.4. ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการโดยบริ ษัทจัดการจะทาการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ต่อเมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังสิ
้ น้ ของโครงการ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนตามที่บริ ษัทจัดการได้ กาหนดขึ ้น ทังนี
้ ้ เป็ นไปภายใต้ สว่ นรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 19
13.6. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนหรื อโอนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ หรื อ
กองทุนประเภทหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นเมื่อเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 22 โดยบริ ษัทจัดการ
จะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี โดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่าย
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน ช าระภาระหนี ส้ ิ น และแจกจ่ า ยเงิ น คื น ให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามวิ ธี ก ารที่ ระบุไว้ ภ ายใต้ ส่ว น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 19
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่มจากบริ ษัทจั ดการและตัวแทนสนับสนุนในทุกวันทาการซื ้อขายตามราคา
ขายหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 19 และได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถจานาได้ ตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตังขึ
้ ้นก่อน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
นอกเหนือจากวรรคแรก ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย โดยนายท ะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานาแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทงนี
ั ้ ้นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะรับจดทะเบียนการจานาให้ แก่ผ้ รู ับจานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีได้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามที่ระบุ
ไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 19
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
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การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ได้ รับการ
แต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุนได้ รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2 (1) และ
ผู้สงั่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุนในนามของบริ ษัทจัดการจะออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อ
บริ ษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
จากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุนออก
ให้ ในนามบริ ษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อและ
ขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุ นมาให้ บริ ษัทจัดการหรื อตัวแทนสนับสนุนบันทึก
รายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมา
บันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นาสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอาข้ อมูลที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ น
ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
14.2.2 เอกสารแสดงสิท ธิ ทางภาษี สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษี ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้แก่ผ้ ลู งทุน
เพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทังนี
้ ้ เมื่อครบระยะเวลาของการให้ สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ที่กรมสรรพากร
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หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนดแล้ ว กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ้ยังคงมีสถานะเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวอีกต่อไป ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเกิดความเข้ าใจผิด บริ ษัท
จัดการอาจจาเป็ นต้ องแก้ ไขชื่อกองทุนโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(1) หนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายในสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปี ถัดจากปี ที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทาธุรกรรมการซื ้อ หรื อ ขาย หรื อ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนนาหนังสือรับรองนี ้แนบเป็ น
หลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและ
ส่งมอบหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสาหรับยอดซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นต้ นไปภายหลังจากที่สิทธิประโยชน์
ทางภาษี สิ ้นสุดลง โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นกองทุนภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการเอง หรื อบริ ษัทจัดการอื่น (กองทุนต้ นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึง่ ภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนัง สือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่ซื ้อ
ใหม่จากบริ ษัทจัดการในปี ภาษี นนๆ
ั ้ เท่านัน้ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาเพิ่มเติม และเก็บไว้ เป็ นหลักฐานให้ เจ้ าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอีกกองทุนหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นกองทุนซึง่ อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาส่งเช็ค หรื อ โอนเงิน หรื อวิธีการอื่นใดในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทา
การนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษั ทได้ รับคาสัง่ โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ แล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทา
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ เก็บไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมที่จะให้ พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบ
ได้
(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ ที่ได้ รับจากเงินปั นผลหรื อจากการขายคืนหน่วยลงทุน กรณีผิด
เงื่อนไข
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บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้ รับจากเงินปั น
ผลหรื อจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรื อ ตาย ตามกฎหมายภาษี อากร (ถ้ ามี) ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ปี ภาษี นนั ้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “นโยบายการจ่ายเงินปั นผล” ทังนี
้ ้ ไม่ว่าบริ ษัทจัดการจะพิจารณา
จ่าย หรื อไม่จ่ายเงินปั นผลของงวดบัญชีนนๆ
ั ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังนี ้
1.บริ ษัทจัดการจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการถัดจากวันสิ ้นงวดบัญชี หรื อวันสิ ้นงวดอื่นใด
ที่จะจ่ายเงินปั นผล
2.บริ ษัทจัดการจะคานวณเงินปั นผลต่อหน่วย โดยถือจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ โดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านัน้ โดยจะไม่รวมถึงผู้ที่ซื ้อหน่วยลงทุนในวันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ด้ วยเช็คในวันทาการก่อนหน้ าปิ ดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามกาหนด
3.บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผลและอัตราปั นผลโดยไม่
ชักช้ า โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.1 ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ตัวแทน
3.2 ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินอื่นใดที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในใบ
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทาการนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนัน้
ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผลในอัตราที่
กฎหมายกาหนดเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่ายเท่านัน้ และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปี ภาษี นนั ้
ข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
(1) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่ได้ รับยกเว้ น ทังนี
้ ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน
รวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ งเงินดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของ
แผ่นดิน

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
การรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์สนิ อื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนีห้ รื อมีพ ฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้
หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มี
สิท ธิ ในเงิ น ได้ สุท ธิ จ ากทรั พ ย์ สิน ที่ ได้ จ ากการรั บ ช าระหนี ต้ กลงรั บ ช าระหนี ด้ ้ วยทรั พ ย์ สิน ดัง กล่าวแทนเงิ น ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้ หรื อผลประโยชน์
ที่ได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จาก
การรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่าย
ทรัพย์ สินที่ได้ จากการรับชาระหนีจ้ นครบถ้ วนและปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธิ นนั ้ ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน
บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้ตาม
ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวม
จะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อ
ลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมมี ห น้ า ที่ จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่น รวมทังการให้
้
สทิ ธิหรื อการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อ
ตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามข้ อ (1) (ก) ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บังคับต้ องเสียภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ โครงการระหว่างประเทศโดยเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้ นแต่
ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้ เป็ นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวั่ ไปที่พงึ ได้ รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อสิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้ มั่นใจได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมรับทราบถึงการมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ ถือเกิ นกว่า
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุน รวมได้
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
1. การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการและ/หรื อ แก้ ไขวิธีก ารจัด การ จะด าเนิ น การตามมติ เสีย งข้ างมากหรื อ มติ พิ เศษหรื อ จะ
ดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ได้

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF)

97

2. การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการด้ วยการ
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้ วิธีการขอ
มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ให้
บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับ การขอมติและการนับมติ ไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับมติพิเศษ ซึ่ง
ให้ รวมถึง
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(ง) การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุ
ไว้ ลา่ สุดในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรื อ
ข้ อกาหนดอื่นในทานองเดียวกัน ให้ กระทาได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(ก) การลดมูลค่าขันต
้ ่าในการซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มทุน
(ง) การเพิ่มจานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(จ) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
(3.5) การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดค่า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้ จ่ ายของกองทุน รวมเปิ ด ให้ เป็ นไปตามที่ ป ระกาศสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
4. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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(4.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(4.3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุน
(4.4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4)
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้ องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาให้ ผลตอบแทนและ
ความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
5. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 3 ให้ บริ ษัทจัดการยื่นคาขอเป็ นหนังสือ
พร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคาขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับคาขอพร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคาขอที่ถูกต้ อง
ครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชนแล้ ว
6. ในกรณี ที่ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจัด การที่ ได้ รั บความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีการจัดการไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติ
ให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ ที่ออกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บ การช าระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยได้ รับมติ
โดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณี ใด ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพัน
เปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุ ป
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ าน
บาทในวันทาการใด และบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อเหตุดงั กล่าวเกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่สิ ้นปี ปฏิทินที่สองที่
จัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นต้ นไป
(2) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด ๆ
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่าสองในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้ าวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกิน
กว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด”
้
ทังนี
้ ้ ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดย
สุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคง
มีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
22.1.2 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
22.2 การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม ข้ อ 22.1
22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทังแจ้
้ งเป็ น
หนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้ อ 22.1 โดยข้ อมูลที่แจ้ งดังกล่าวจะมีสาระสาคัญอย่างน้ อยดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้ การ
จัดการของบริ ษัทจัดการที่มีความเสี่ยงต่าสุด หรื อมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้ เคียงหรื อสอดคล้ องกับกองทุนเปิ ดนี ้ โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้ งต่อบริ ษัทจัดการ
เพื่อโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกาหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการ
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี ้
1) เป็ นการโอนย้ ายตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน
2) เป็ นการโอนย้ ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
22.2.3 จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1
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22.2.4 รวบรวมเงินที่ได้ จากการดาเนินการตามข้ อ 22.2.3 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1
22.2.2 ดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในโครงการโดยไม่ชกั ช้ า
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 22.2 แล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อ
ทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ า
การอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญ ชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์ สนิ คงค้ างอยู่ให้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ า ยข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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