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โครงการ

คาจากัดความ
หมายถึง
โครงการจัดการกองทุนเปิ ด JUMBO 25

กองทุน

หมายถึง

กองทุนเปิ ด JUMBO 25

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25

บริ ษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ ทา
หน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25

วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง

วันทาการของธนาคารพาณิชย์ และภายในเวลาที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง
แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและปั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บเมื่อมีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยจะ
หักจากหน่วยลงทุน หรื อจากจานวนเงินที่สงั่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนออกแล้ วแต่กรณี หรื อจะหักจากจานวนเงินที่สงั่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ าตามอัตราที่กาหนด

คาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง

แบบคาขอใช้ บริ การในการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผ่าน
อินเทอร์ เน็ต หรื อ สือ่ อื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีไว้ เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

บริ ษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาต
ให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทขึ ้นทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คาเสนอซื ้อ

หมายถึง

คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคา
เสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ติ ามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้ าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ องโดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิม่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน

เงินสารอง

หมายถึง

จานวนเงินทีต่ งส
ั ้ ารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ ที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

สิทธิเรี ยกร้ อง

หมายถึง

สิทธิเรี ยกร้ องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
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บริ ษัทย่อย

หมายถึง

บริ ษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัททีม่ ีหลักทรัพย์ซื ้อ
ขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์หรือบริ ษัทมหาชน จากัด

กลุม่ กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

มติพิเศษ

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่
ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน”

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

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)
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คาศัพท์
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

เงินฝากอิสลาม

แบบ filing
benchmark

คาอธิบายศัพท์
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
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

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)
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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 อหน่วยงานที่
ทาหน้ าที่กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
หลักทรัพย์

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

World Federation of Exchanges

หน่วย CIS

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
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หน่วย property

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

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)

ที่อยู่บริษัทจัดการ

:

ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 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
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : JUMBO 25 Fund
1.3. ชื่อย่อ : JB25
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุน
ที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 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
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนครัง้ ถัดไป และ/หรื อ มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและ
อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สูง มีผลประกอบการที่เป็ นกาไร และมีการจ่ายหรื อประกาศทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผล
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่ างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ ามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
3.7. การลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวตามดัชนีชี ้วัด
(passive management/index tracking)
3.9. ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ู
ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนและ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของ
ตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือ
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

12

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
เน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริ ษัทแรกที่เข้ าหลักเกณฑ์ใ นการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์
ดังกล่าวได้ พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริ ษัท การ
จ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศที่จะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของ
หลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริ ษัทจัดการจะทาการปรับเปลีย่ นรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ ใน
วันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือนกันยายน
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) แต่อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อ ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ :
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
หรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้น (share warrants)
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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 ธ์และตราสาร 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 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้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.
กาหนดเพิ่มเติม
1.3 ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants : DW)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
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 หรื อ S/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีก่ ฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
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2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริ ษัทจัดการ สามารถเข้ าถึงได้ เพือ่ นามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสมา่ เสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือ
ได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N ดังกล่าว
ต้ องมีการรับอาวัลหรื 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 อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ านวนรวมถึง
ดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS และหน่ วย property

ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงิน
ทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ตามข้ อ 2.1 - 2.3
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่
ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
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1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ่ ใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
single entity limit ของกองทุนนัน้

หลักเกณฑ์

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ่ ใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุนนัน้
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้ องไม่ใช่
กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
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
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ทสี่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
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ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในต่ างประเทศ
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนในประเทศ และ
ต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ในกรณี ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุ
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1
ตราสารภาครัฐไทย
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3
หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 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)

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10 %

1. 10%หรื อ
2. น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
จะสูงกว่า
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
1. 10% หรื อ
ประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
(กรณีเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนการ
ภูมิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดย
เป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขาย
เลือกใช้ credit rating แบบ
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
national scale อยูใ่ นระดับ
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตาม
investment grade) หรื อ
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัท
2. น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
ดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
benchmark + 5%
ทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุทอี่ าจทาให้ มกี ารเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม
6.1
6.4 ตราสารทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่ผ้ อู อก
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระ
หนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียน
หรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
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7
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ประเภททรัพย์ สนิ
investment grade
6.6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขาย
คืน (reverse repo)
6.6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่
ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC
derivatives
6.7 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
6.7.1จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด
หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการ
เช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7
[ Specific Investment Products (SIP) ]

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1)15% หรื อ
(ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนา
อยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale อยูใ่ นระดับ
investment grade) หรื อ
(2)น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(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)
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)**
ข้ อ
1

อัตราส่ วน (%
ของ NAV)
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่นติ ิบคุ คลตาม
- รวมกันไม่
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย เกิน 45%
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
เฉลีย่ ในรอบปี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
บัญชี เว้ นแต่
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
เป็ น MF ที่มี
1.2 ธนาคารพาณิชย์
อายุโครงการ
1.3 บริ ษัทเงินทุน
< 1 ปี ให้
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เฉลีย่ ตาม
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
รอบอายุ
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
กองทุน
securities lending หรื อ derivatives)
- อัตราข้ างต้ น
ไม่ใช้ กบั MF ที่
อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6
เดือน ทังนี
้ ้
เฉพาะ MFทีม่ ี
อายุโครงการ ≥
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (%
ของ NAV)
1 ปี

2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มเี งื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการ
ให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

ทุกประเภท
รวมกันไม่เกิน
25%

3
4
5
6
7

2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ หรื อ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
หน่วย property
ไม่เกิน 15%
หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย ต้ องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ อง ไม่เกิน 20%
กับกองทุนรวมนี ้ และไม่ทาให้ ความเสีย่ งของกองทุนรวมนี ้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
ไม่เกิน 25%
ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
total SIP ซึง่ ได้ แก่
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ
หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี ้ หรื อ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อ
ผู้ออกตราสารที่ตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน
15%

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มี
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
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ข้ อ
1

2

ประเภททรัพย์ สนิ
หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

อัตราส่ วน
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมี
จานวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์ )

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
การเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการ
อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทาง
การเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ
ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย ไว้
ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด4 ให้ ใช้ อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย ตราสารตามข้ อ
นี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
ได้ มีการยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)
3.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
3.2 อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น
propertyที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุน
ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

3

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
4

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิม่ เติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการ
ลงทุน
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1. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุน เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด แต่ ต่ อ มาทรั พ ย์ สิ น ที่ ลงทุ น มี คุ ณ สมบัติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อีกต่อไป บริ ษัทจัดการ
ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการถัดนับแต่วนั ที่เกิดกรณี ดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันขาดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(3) เมื่อ บริ ษั ทจัด การสามารถจ าหน่ายทรั พย์ สินที่ ขาดคุณ สมบัติ หรื อทรัพ ย์ สิน ที่ขาดคุณ สมบัติมี คุณ สมบัติ
เปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรั พย์ สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้ จาหน่ายทรัพ ย์ สิน นัน้ ออกไปหรื อวันที่ ทรั พย์ สินมี การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิด
กรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรั พย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม 1(2) บริ ษัทจัดการต้ องจัดทา
รายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ตอ่ มาการลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริ ษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัต ราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ที่ไ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1ใน
ส่วนที่ 3
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(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่ อบริ ษั ทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ ว บริ ษั ทจัดการต้ องจัดท า
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่สามารถ
แก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม (3)(ก)(ข) บริ ษัทจัดการต้ อง
จัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีห้ นุ ของบริ ษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียใน
กิ จการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กาหนด นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว บริ ษั ท
จัดการต้ องดาเนินการดังนี ้ด้ วย
(ก) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้ นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ
3 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้ ไม่
เป็ 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 ษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะ
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจ ดาเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้ องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ ดังกล่า ว ทัง้ นี ้ ในการจัด ส่ง รายงานดัง กล่า วให้ กับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การสามารถ
ดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการแทนได้

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

26

ส่ วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของ
กองทุน
1 ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้ มีการลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการ นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรื อดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2 ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริ ษัทจัดการดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการในการให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บงั คับ
โดยวิธีการดังกล่าวต้ องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับ
แต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผล
ใช้ บงั คับ บริ ษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
3. ในการค านวณสัด ส่วนการลงทุน ของกองทุน รวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษั ท 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 อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
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4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริ ษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00
บาท โดยบริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 300
ล้ านบาท และกาหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่ต่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซือ้ หน่วยลงทุน
ผู้สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อต่างๆ ได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญพร้ อมกับ ใบจองซื ้อ/
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการ
ทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบจองซื ้อ/คาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน คาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทุกวันในเวลาทาการ
5.2.2 วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรก
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
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ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาขอบริ การเสริ ม และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนาคาขอเปิ ด
บัญ ชี ก องทุน ค าขอบริ ก ารเสริ ม ค าสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน และเงิ น ค่า ซื อ้ หน่ วยลงทุน เต็ ม จ านวน พร้ อมหลัก ฐาน
ดังต่อไปนี ้ไปที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ 2 คน สัง่ ซื ้อ/จองซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ น
ผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด JUMBO 25
ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญ ชี กองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่
ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) และผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตางค์
ได้ กับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย พร้ อมทังกรอกข้
้
อความในใบคา
สัง่ 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 อวิธีการ
อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง เช่น การชาระเงินผ่านธนาคารอื่น (Bill Payment) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บลจ.ทหารไทย
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่
สัง่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม “กองทุนเปิ ด JUMBO 25” ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(2) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่ หัก
บัญชีเงินฝากธนาคารจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม“กองทุนเปิ ด
JUMBO 25” ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(3) กรณี ที่สงั่ ซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เช็ค หรื อดราฟต์ โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม “บัญชีจองซื ้อ
หน่วยลงทุน ของบลจ.ทหารไทย โดย ชื่ อผู้สนับสนุน ” ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) หรื อ ที่บริ ษั ทจัดการ
กาหนดเพิ่มเติม
เมื่อสานักงานผู้รับสัง่ ซื ้อข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว สานักงานผู้รับสัง่ ซื ้อดังกล่าวจะ
ออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การจองซื ้อ
หรื อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหรื อค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เต็มจานวน
แล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณี ที่เช็คหรื อดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัด การจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
บริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นพิเศษ หากมีดอกเบี ้ยรับเกิดขึ ้นในบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้
ในข้ อ (1) - (3) ทางบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้
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ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื ้อ หลังจากที่บริ ษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
ในกรณี ที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกิ นกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิ นจานวน
เงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท
การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้
ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ ซื ้อโดยจานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ แต่ทงนี
ั ้ ้บลจ.ทหารไทย
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วย หากกรณีที่มลู ค่าที่ได้ รับการจัดสรรต่ากว่า 2,000 บาท หรื อ 200 หน่วย
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้
แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย
หรื อ จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ ถึ ง 35 รายแต่ มี มูลค่ า หน่ ว ยลงทุน ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมดต่ ากว่า
50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ ดาเนินโครงการต่อไปได้
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเงินบาทตามวิธีการ
ขอรับเงินที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้ อนั เนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริ ษัทจัดการ
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- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือ
ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
บริ ษั ท จัด การมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะไม่เสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุน กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับ ชาระเงิ นเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุน ที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์ สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 –4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
6.2.1 การขอเปิ ดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการจะต้ องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กับบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้
ครบถ้ วนชัดเจนและส่งหลักฐานประกอบคาขอตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ
5.2.2 1)
2) ผู้สนใจทีเ่ คยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถกรอกใบคาสัง่ ซื ้อและส่งหลักฐาน
ประกอบตามที่ ระบุไว้ ในส่วนรายละเอี ย ดโครงการจัด การกองทุน รวมตามข้ อ 5.2.2 2) ต่อ บริ ษั ท จัด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยไม่ต้องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
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บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการออกสมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้
ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด

6.2.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่
บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ ได้
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่า จะหัก
กลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทาการระหว่างเวลา
ทาการของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วย ณ สิ ้นวันทาการ
ซื ้อขายนันบวกด้
้
วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี) และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้
ผู้สนใจซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมตามข้ อ 6.2.3
สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ากว่ า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) และ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทา
การสั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุน เป็ นเศษสตางค์ ได้ กับ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ ง ที่ ระบบคอมพิ ว เตอร์
เอื ้ออานวย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาขอใช้ บริ การธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก) และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุน (ถ้ ามี) คาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ ามี) และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจยกเว้ นมูลค่าขัน้
ต่าสาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบางรายได้ โดยไม่ต้องมีประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขาย ให้
ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อ
ขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือ
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
ถัดไป ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุ นถัดไปเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษั ทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิตอ่ บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ ว น
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 15
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
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บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้
ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ ถื อหน่ วย ลงทุ น ที่ ป ระสงค์ จะใช้ บ ริ การซื อ้ ขายห น่ ว ย ลงทุ น ท างอิ น เทอร์ เน็ ต ขอ งบ ริ ษั ทจั ด การ
(www.tmbameastspring.com) จะต้ องยื่ น ค าขอใช้ บริ ก ารธุ ร กรรมทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ อ บริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจากนัน้
บริ ษั ท จะจัด ส่งชื่ อ ผู้ใ ช้ (User Name ) และรหัส ผ่ า น (Password) ให้ กับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ข อใช้ บริ ก ารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ ามาใช้ บริ การนี ้เป็ นครัง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้ รับเป็ นรหัสผ่าน
ใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้
ในการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ ตของบริ ษั ทจัดการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ บริ การได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ การนี ้ทราบ
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่
เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติของธนาคาร เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการ
ทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซือ้ ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ ค านวณได้ ณ สิน้ วัน ท าการซือ้ ขายซึ่งเป็ นราคาที่ รับ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
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ในกรณีผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อติดต่อใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว ผู้สงั่ ซื ้อต้ องระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่
ถูกต้ องเพื่อเข้ าสูร่ ะบบ จากนันจึ
้ งเลือกรหัสบริ การซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะ
ทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
3) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ภายหลังจากที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละ
เท่ า ๆ กั น สามารถกรอกค าสั่ ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ด้ วยตนเองผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นได้ ที่บริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้
ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ก่อนที่ท่านจะทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของ
บัญชีที่ทา่ นประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญ ชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด
บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซื ้อของงวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว โดยไม่ผา่ นอินเทอร์ เน็ต
บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบ
คอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการ
ทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
ง) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการของ
บริ ษัทจัดการ จนถึงวันที่ 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้
กับเจ้ าหน้ าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนวันถัดไปเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็ บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทัง้ หมดที่มีคาสัง่ ซื ้อในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณี ตามข้ อ
6.2.4 ข้ อ 6.2.5 ข้ อ 11หรื อข้ อ 12 และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดการพบว่า
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกินกว่า
หนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุน
เว้ นแต่บคุ คลที่ได้ รับการจัดสรรเป็ น
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
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(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(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 นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวน
หน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ กรณีตามข้ อ
11
3)บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ 3.1) พลเมือ งสหรั ฐอเมริ ก า หรื อผู้มี ถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (ซึ่งรวมถึ ง
ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่อ อกโดยประเทศสหรัฐ อเมริ กา 3.2) นิ ติ บุค คล รวมถึงบริ ษั ท หรื อห้ าง
หุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 3.4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่ง
คาสั่งเกี่ ย วกับ หน่ วยลงทุน ของบริ ษั ท จัด การ หรื อ ช าระ/รั บ ช าระเงิ น เกี่ ย วกับ หน่ว ยลงทุน ดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัด การที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาในการดาเนินการ
ดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 3.1 – 3.4
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หารด้ วย
ราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษั ทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งโดยใช้ วิธีการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล และใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่า
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
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คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือ
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
ถัดไป ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
แล้ ว ยกเว้ นในกรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้
หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตาม
วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ 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
ั ชาติไทยและมีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้ าน
บาท หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) ในการซือ้ หน่วยลงทุน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่จ ะปฏิ เสธการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนใดๆที่บ ริ ษั ทจัดการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซือ้ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ ษั ท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
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ง) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับ
การยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.3 ข้ างต้ น
6.2.5 การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อเห็นควรให้ รับคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ตามปกติ บริ ษัทจัดการจะต้ องประกาศล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1
ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริ ษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้
ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
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- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน พร้ อมกับแสดงสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สงั่ ขายคืน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
7.4.2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถื 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 เน็ ต ของบริ ษั ท จัด การ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
และทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การขายหน่วยลงทุนทางเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวน
หน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่า
อื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
7.4.3. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน
สาม ารถก าห นด ค าสั่ ง ขาย หน่ วย ลงทุ น อั ต โนมั ติ ด้ วย ตั ว เองผ่ า น อิ น เต อร์ เน็ ต ของบริ ษั ทจั ด การ
(www.tmbameastspring.com) หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
คาสัง่ ซื ้อคืนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อย
เท่ านัน้ หากในอนาคตบริ ษั ท จัด การสามารถรั บ ค าสั่งรับ ซือ้ คื น หรื อ ค าขอยกเลิก ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้ อ งผ่า น
อินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสั่งรับซื ้อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียน
เพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ รับซื ้อคืนอัตโนมัติ
หรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกไว้ ในระบบ
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ข้ อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เท่าที่ปรากฏอยูใ่ นระบบข้ อมูลของนายทะเบียน
7.4.4 การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ
ตามเวลาทาการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
7.5. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการทางโทรศัพท์ได้ ทุกวัน
ทาการของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์อตั โนมัติของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เครื่ องเปิ ดให้ บริ การ
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือ
ว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทา
การซื ้อขายซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ ในการ
คานวณ และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการ
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ใน
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้น
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี ้ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ น
การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
1) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
พาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 3 วันทา
การถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
2) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็ค
ในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน พร้ อมกับใบเสร็ จรับเงินและใบกากับ
ภาษี สาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามข้ อ 10
3) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยนาเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนาเช็คดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือทาการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทาการขายหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้หากธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ นาเงินเข้ าบัญชี เงินฝากคิด
ค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมวิธีการการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอันจะเป็ น
การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ โดยจะ
ปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยัน
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี วามประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีกองทุน และบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์
ที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะขายคืน หรื จานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการของ
บริ ษัทจัดการตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากบริ ษัทจัดการก่อน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มี
คาสัง่ ขายคืนไว้ ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 11 หรื อ ข้ อ 12
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริ ษัท
จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
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8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริ ษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุ นกองหนึ่ง(กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
และหรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) และหรื อค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ า
มี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง
บริ ษั ท จัด การมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะไม่เสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุน กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับ ชาระเงิ นเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุน ที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์ สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 –4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรื อ “ทีเอ็มบี” ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ ห ารของบริ ษั ทจัดการจะ
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุม่ ได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่อนุญาตให้ มีการ
สับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทางบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เข้ ากองทุนนี ้
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซือ้
หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านัน้
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วย
ลงทุ น หรื อ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หัก ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย น (ถ้ ามี ) และค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า เบี ย้ ปรั บ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ เมื่อ บริ ษั ทจัดการหรื อผู้สนับสนุน การขายหรื อรั บ ซือ้ คื นได้ ทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้ น แต่
ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
ก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ น ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบัน ทึก รายการที่ อ อกโดยเครื่ อ งโทรสารของผู้สั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน หรื อ เครื่ อ งพิ ม พ์ ข องผู้สั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานใน
การทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการ
ทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้
ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
8.2.1 วิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการกาหนดเวลาซื ้อขายที่
แตกต่างจากรายละเอียดที่ระบุไว้ ตามข้ อ (1) - (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการทารายการ
ของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่มกองทุน"ทหารไทย"ตังแต่
้ สองกองทุนขึ ้นไปสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยวิธีการต่อไปนี ้
(1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทา
การตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. ในราคาตามข้ อ 8.2.2
ในการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดใน ใบคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้
ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ น
ทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุน
ปลายทาง (ถ้ า มี ) ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น จะส่ง มอบหลัก ฐานการรั บ ค าสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นข้ อกาหนดมูลค่าขันต
้ ่า
ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนันเสร็
้ จ
สมบูรณ์แล้ ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ ามีผล
(2) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ(ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริ การนีไ้ ด้ ทุกวัน โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษั ท
(www.tmbameastspring.com) หรื อช่องทางอื่นใดที่สามารถให้ บริ การเพิ่มเติมได้
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทาการให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป และใช้ เกณฑ์การคานวณราคาของวันทา
การถัดไป
ผู้ถื อ หน่วยลงทุน สามารถเลือ กใช้ บ ริ ก ารสับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน ผ่า นเครื อ ข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต ของบริ ษั ท จัด การ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

47

และทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทางเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลีย่ นเป็ น
จานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน)โดยไม่จากัด
จานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
(3) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่น
ที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริ ษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อ
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่
ต้ องการสับเปลีย่ นในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ ทารายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่ของ
สัปดาห์หรื อของเดือนหรื อของไตรมาสหรื อของปี ที่ต้องการทารายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ ว่าจะ
เลือกให้ ทารายการในวันทาการก่อนหรื อหลังวันที่ต้องการในกรณี ที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัท
จัดการ
ค าสั่งสับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน อัต โนมัติ หรื อ ค าขอยกเลิก จะมี ผ ลภายหลังจากที่ มี ก ารบัน ทึ ก ข้ อ มูล ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยเท่านัน้ หากในอนาคตบริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอ
ยกเลิกดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่
ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
(4) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ
ของบริ ษัทจัดการ จนถึง 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ า
สัมพันธ์ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลีย่ นจากกองทุน
ต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลีย่ นเข้ า
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การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็ บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
8.2.2 ราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน จะกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณี ที่ ก องทุน เป็ นกองทุน ต้ น ทาง การก าหนดราคารั บ ซื อ้ คื น จะใช้ มูลค่า หน่วยลงทุน เมื่ อ สิน้ วัน ท าการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนมีผล บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงิน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิด
เป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดง
้
เหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยูใ่ ห้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
เปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่
เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ
ก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ
ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี)
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลันและบริ ษัทจัดการจะ
รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่ งซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม
(1) หรื อ (2) (3) หรื อ (4) เกิน 1 วันทาการ บริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับ คาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ขายคื น หรื อคาสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขาย
คืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดทาการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้ อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบเกี่ยวกับการหยุดการขาย หรื อหยุดรับ
ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยพลัน
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 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 : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :

15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด / จานวน /อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ )
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.8125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1094 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0381 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม
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
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4. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆของ
กองทุนตามที่จา่ ยจริ ง
5. ค่าใช้ จา่ ยในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อ ชาระเงินค่าขาย ค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
ตามทีจ่ ่ายจริ ง (ถ้ ามี)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว
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 :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อัตรา 5 บาท (ห้ าบาทถ้ วน) ต่อหน่วยลงทุนทุก 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้ องไม่ต่ากว่า 100
บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกภาษี มลู ค่าเพิ่มด้ วย (ถ้ ามี)
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50
บาท
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ไม่เกิน 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าว
จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลัก ทรัพย์ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปในราคาขาย หรื อราคารับซื ้อคืนหรื อราคาสับเปลีย่ นเข้ า หรื อ
ราคาสับเปลีย่ นออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็ น
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับ
อัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ข้ อมูลในทะเบียน ตามที่จ่ายจริ ง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้ บริ ษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
2. ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

55

15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการทีเ่ หมาะสมภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการหรื อทางหนังสือพิมพ์ หรื อจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่
แล้ ว
2. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูง สุดตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้น โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยเดิมตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการจะ
ขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว บริ ษัจดั การจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุด
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ย กเก็บค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้นดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
3.2 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุด
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง ตามข้ อ 1วรรคสอง และ 3 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
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16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้น
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีเป็ นกองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ครัง้ ห่างกันตังแต่
้ หนึง่ เดือนขึ ้นไป บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันทาการสุดท้ ายของเดือน ภายในวันทาการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริ ษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันทาการถัดไป (ถ้ ามี)
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
อ่ สิ ้นวันทา
การที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ อง
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศได้ กระทาการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center)
หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการกองทุนจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

57

การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริ ษัทจัดการ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ
ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึง่ สตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะ
จัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อง และจั ด ให้ มี ส าเนารายงานดั ง กล่ า วไว้ ณ ที่ ท าการของบริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
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(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณี ที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2.ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่
วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิ ดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัด
จากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ ีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนา
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
บริ ษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการ
จะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่
นันและจ่
้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์
ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
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(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง
หนึง่ ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกี ารจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่
ถ้ าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก)
บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
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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) : ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี 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 30 มิถนุ ายน 2548
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น และวิธีก ารแก้ ไขโครงการจัดการกองทุ น รวม หรื อแก้ ไขวิธี การ
จัดการ :
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 19 เรื่ อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
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หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารในการขอมติ ของผู้ถื อ หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับ ของมติ ดังกล่า ว ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขาย
คืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้

21. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
21.1 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 โดยนับจากวันทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ ายของ
เดือนกุมภาพันธ์และวันทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ ายเดือนสิงหาคม ทังนี
้ ้ หากหลักทรัพย์ใดมีมลู ค่าตามราคา
ตลาดรายวันย้ อนหลังตา่ กว่า 1 เดือน ให้ ใช้ คา่ เฉลีย่ ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนับจากวันแรกที่เข้ าทา
การซื ้อขายจนถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมในการคานวณ
2. เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศจ่ายเงินปั นผล
ในช่วง 1 ปี ปฏิทินก่อนวันทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ โดยนับจากวันทาการแรกของเดือนมีนาคมปี ก่อนหน้ าถึงวัน
ทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์ ปีปั จจุบนั และวันทาการแรกของเดือนกันยายนปี ก่อนหน้ าถึงวันทาการสุดท้ าย
เดือนสิงหาคมปี ปั จจุบนั
3. เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ไม่ต่ากว่า 20% โดยใช้ ข้อมูลที่แสดงใน website ของสานักงาน กลต.ในวันทาการปรับรายชื่อ
หลักทรัพย์เป็ นเกณฑ์ (สามารถดูข้อมูล Free Float ได้ จาก Website ของ สานักงาน กลต. ที่ www.sec.or.th)
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4. เป็ นบริ ษัทที่ไม่อยูใ่ นกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างแก้ ไขการดาเนินงาน
5. หุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิที่ผา่ นหลักเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ 4 ข้ อข้ างต้ นจะถูกจัดลาดับอีกครัง้ โดย
เรี ยงลาดับจากหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดก่อน จากนัน้ จะทาการพิจารณาหลักทรัพย์ ตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม(Sector) โดยจะไม่คัด เลือกหลัก ทรั พ ย์ ที่ อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดี ยวกันเกิ น 3 หลักทรัพ ย์ ทัง้ นี ้
หลักทรัพย์ดงแต่
ั ้ ลาดับที่ 4 ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรม(Sector)เดียวกันออกจะถูกคัดออกจาก
รายชื่อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนและป้องกันการกระจุกตัวของกลุ่มอุ ตสาหกรรม
(Sector)
6. กองทุนจะเข้ าลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกข้ างต้ น 25 ตัวแรกเรี ยงลาดับตามมูลค่าตามราคา
ตลาดหลักทรัพ ย์ ส่วนที่เหลือจะน ามาใช้ เป็ นหลักทรัพ ย์ ในรายชื่ อสารอง ซึ่งเตรี ยมไว้ ในกรณี ที่อาจมีบริ ษัท จด
ทะเบียนใดๆ ใน 25 ลาดับแรก ขอเพิกถอนตัวเองหรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันปรับ
รายชื่อหลักทรัพย์
7. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์และความถี่ในการปรับ
รายชื่อหลักทรัพย์โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั ทาให้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่เป็ น
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการลงทุนอีกต่อไป หรื อเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า หลักเกณฑ์ดงั กล่าวขาด
คุณ สมบัติของการลงทุน ที่ดี มี การกระจายกวามเสี่ยงไม่เพี ยงพอ เช่น เกิ ด เหตุการณ์ ที่ ท าให้ บ ริ ษั ท จัด การไม่
สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้ าเกณฑ์ได้ ครบ 25 บริ ษัท หรื อมีหลักทรัพย์ในกลุม่ ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลู ค่าตลาด
สูงจนเกิ นสมควร (เช่น เกิ น 50%) เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตามบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดของการปรั บเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 3 วันทาการ
8. ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันทาการปรับรายการหลักทรัพย์เพื่อให้ เป็ นไปตามรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ที่ได้ รับ
การคัดเลือกนัน้ กองทุนอาจมีการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงดังกล่าวได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่า 25 ตัวได้
21.2 การคานวณสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ในการลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะลงทุนโดยจะพยายามให้ สดั ส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ
หุ้นบุริมสิทธิของแต่ละบริ ษัทใกล้ เคียงกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริ ษัทนันๆ
้ เมื่อเทียบกับ
ผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทัง้ 25 บริ ษัท ณ วันที่ลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการจะลงทุน
ในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณสัดส่วนการลงทุนโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้น
บุริมสิทธิ ณ วันทาการก่อนหน้ าวันที่ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน และบริ ษัทจัดการอาจทา
การปรับสัดส่วนการลงทุนเฉพาะในกรณีที่จาเป็ น เช่น เพื่อการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ น Round Lot หรื ออาจ
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ใช้ วธิ ี Optimization ในกรณีที่หลักทรัพย์บางตัวมีสภาพคล่องต่าในช่วงก่อนและหลังวันทาการปรับรายการ
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น
21.3 การปรับรายชื่อหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยจะเริ่ มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการ
แรกของเดือนกันยายน
21.4 การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิม่ เติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวม
คานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และใน
กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
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หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่าหนึง่ ในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดียว
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
21.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (เพิ่มเติม):
ชื่อ : ทหารไทย จากัด (มหาชน), ธพ.
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทั่ว
ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริ ษัท
จัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
21.6 การเปลี่ยนแปลงเวลาทาการขาย รับซือ้ คืน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบถึงการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 5 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
21.7 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วย ภายใต้ หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตามกฎ ข้ อกาหนด หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
กาหนด หรื อจะกาหนดต่อไป
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20.8 บริ ษั ท จั ด การไม่ มี น โยบายรั บ ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่ อ บริ ษั ท และกองทุ น จากบุค คลที่ เป็ นผู้
ให้ บริ การอันเนื่องมา จากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและ
โดยวิชาชีพเป็ นเรื่ องไม่พึงกระทา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัท
ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดู
แนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
21.9 สาหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวติ
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริ ษัทประกันชีวิตเป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน รวมทังค
้ าสัง่ ต่างๆไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องติดต่อเพื่อรับหน่วย
ลงทุน หรื อรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆจากบริ ษัทประกันชีวิต
โดยตรง
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต รวมถึงการให้ บริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนที่ซื ้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงการให้ บริ การดังกล่าว บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยติดประกาศที่ทาการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อบริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการยกเลิกบริ การดังกล่าว บริ ษัทจัดการ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดย
ติดประกาศที่ทาการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อบริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื ้อ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี ้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว
21.9.1 คาจากัดความเพิ่มเติม :
บริ ษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้ รับใบอนุญ าตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต
และได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ หรื อ
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การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการแต่งตัง/ยิ
้ นยอมให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการทารายการลงทุนในฐานะตั วแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ที่บริ ษัทประกันชีวิตออกให้ ผ้ เู อาประกันภัย
ควบหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิตได้ มีการทาสัญญาประกั นชีวิตและ
สัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชาระค่าเบี ้ยประกันชีวิตให้ แก่ บริ ษัทประกัน
ชีวิตสาหรับการให้ ความคุ้มครองต่อการมรณะหรื อการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชาระเงินค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
20.9.2 มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ า่ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขนต
ั ้ า่ และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า :
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลีย่ นกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
จึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้
ต่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า ซึง่
อาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่สนใจซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้ องศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริษัทประกันชีวติ
21.9.3 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด(ถ้ ามี) โดยชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริ ษัทประกันชีวติ
กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ า่ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสาร
การขายที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้ รับชาระเงิน
ครบถ้ วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ ว
ในกรณีของการสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทา
ธุรกรรมฟอกเงินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิ
ในการพิจารณารับประกัน หรื อ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วย
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ลงทุน หรื อต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมที่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรื อความสงบ
เรี ย บร้ อยของประชาชนหรื อ อยู่ภ ายใต้ ค าสั่งห้ ามการท าธุ รกรรมของทางราชการ และกรณี ที่ ผ้ ูลงทุน ไม่ผ่า น
หลักเกณฑ์การรับประกันของบริ ษัทประกันชีวิต
21.9.4 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
1. ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่า หรื อจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการ
ขายคืนจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้
ส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ ว โดยบริ ษั ทประกันชีวิตอาจต้ องการเอกสารหลักฐาน
จากผู้ถือกรมธรรมฯจนครบถ้ วน ก่อนส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ า่ และเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ตวั แทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (กล่าวคือ บริ ษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน) ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดในโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการให้ แก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีค่ าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนมีผล โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนดไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริ ษัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตทีจ่ ะดาเนินการส่ง
คาสัง่ ซื ้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรื ออัตโนมัติหรื อตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรื อดาเนินการนาเงิน
จากการขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอืน่ ใดๆที่บริ ษัทประกันชีวติ เรี ยกเก็บเงินจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ทังนี
้ ้ การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อคาสัง่ ใดๆ เกี่ยวกับการ
ดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทประกันชีวติ ถือว่าบริ ษัทประกันชีวติ ได้ รับมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้ สง่ คาสัง่ ดังกล่าวมายังบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวติ อาจจะสรุป
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ตาม
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ช่องทางที่บริ ษัทประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิม่ เติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริ ษัทประกัน
ชีวิตตกลงกับลูกค้ า
21.9.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผ้ ลู งทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.9.3 และการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.9.4 ข้ อ 1 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
21.9.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิตา่ งๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่
ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนใดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด โดยบริ ษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วย
ลงทุน
4. สิทธิ ในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิ ในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทัง้
ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริ ษัทประกันชี วิตกาหนด
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7. สิท ธิ ในการได้ รับ ทราบข้ อ มูลจากบริ ษั ท ประกัน ชี วิต เกี่ ยวกับ ความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ หน่ วยลงทุน ที่ ได้ รับ
คาแนะนาเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิ บายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริ ษัทประกันชีวิต
9. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษั ทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรื อผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อ
หรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ
และ การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทา
รายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
บริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน ชีวิตในการรวบรวม และส่ง
คาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณี
ซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
โดยตรงตามวิธีการที่บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน ชีวิตผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต ต้ องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
21.9.7 การจัดส่งเอกสารให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้ จดั ส่งรายงานแสดงฐานะการถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด
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21.10 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล
สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้
กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัท จัดการถื อว่าเป็ น FFI ตามบทนิย ามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูก พัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ อง
จัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้ อ ก าหนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่ เข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับ
ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป
โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ
FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ ยดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
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และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
(ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ ได้ รับ เป็ นต้ น )ที่ มี อ ยู่ในบัญ ชี ทัง้ หมดของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน นัน้ กับ บริ ษั ท จัด การ ให้ กับ
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่งหลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ า ร่ วมใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่ เป็ นลูกค้ าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษั ท
จัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความ
จาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้
แล้ ว และ/หรื อได้ 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 อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
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การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บ ริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ อง
ขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21.11 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดาเนินการดังต่ อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ ของนิติบุคคลที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่ าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถอื
หน่ วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบคุ คลที่กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า”นิติบคุ คลที่
เกี่ยวข้ อง”) เช่น คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ทีก่ องทุนเปิ ด JUMBO 25 เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือ
หน่วยกองทุนเปิ ด JUMBO 25 (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบคุ คลทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอ
ของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ด JUMBO 25
และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูลหรื อ
เอกสารเพิม่ เติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วย
ลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบคุ คลทีเกี่ยวข้ อง
กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
บริ ษัทจัดการร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคล
ต่อไปนี ้เข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ด JUMBO 25 (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงกฎหมายฟอก
เงิน กฎหมาย KYC
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(2) บุคคล อื่นใด ซึง่ ผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม ตามกฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย สานักงานควบคุมทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคล
หรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ
OFAC หรื อ ตามข้ อห้ ามซึง่ กาหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the
Enemy Act, หรื อข้ อจากัดทีก่ าหนดโดย OFAC หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย European Union Money
Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เกณฑ์และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง/
เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าว
ข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ด JUMBO 25 (กองทุน)
อนึง่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามทีก่ ล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความ
ร่วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิม่ เติมตามที่บริษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่าย
และ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจ
มีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/
หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลา
ลงทุน) บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มคี ณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ซึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจาก
บริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
21.12 การวางทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้ างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
22. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้
บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรื อ ขอมติโดยเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ้ ูหรื อควรรู้วา่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้
หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มี
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ค่าใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หาก
บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การ
ลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถื อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุน รวมที่ ผ่า นการอนุมัติจ ากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่ ม เติ มตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

76

ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ด JUMBO 25
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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 นกองทุนรวมต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
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ข) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่
ลงทุนไว้ นนตามที
ั้
่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฏหมายและตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนันแล้
้ วแต่กรณี
ฉ) แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ณ วันทาการสุดท้ ายของ
ทุกเดือนให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สบิ ของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ซ) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีจดั การกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ 28
ญ) กระทานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาการได้ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดจากผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมลู ค่า
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการและหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ฏ) สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สง่ มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้ หวั ข้ อ 23.2
ฐ) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ฑ) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้
เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให้ มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและ
กองทุน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 23
ข) ได้ รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ค่าตอบแทนในการ
จัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ยและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 23
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ โดยได้ รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายและรับซื ้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 ษัทหลักทรัพย์ และบริ ษัทเงินทุน
หลักทรัพย์
ง) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรื อเลิก
กองทุน
จ) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
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ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ข) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนันๆ
้ ขายคืนหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ ในหัวข้ อ 16
ค) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ
16 คงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุน
ง) จัดให้ มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
จ) จัดให้ มกี ารเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฉ) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปี บัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นปี บัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูลตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด
ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข้ อ ช) ตามปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี
ทังนี
้ ้ มิให้ นาความในวรรคหนึง่ มาใช้ บงั คับกับกรณีกองทุนเลิกตามข้ อ 29.1 โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้น ก่อน
หรื อในวันที่ครบกาหนดจัดทา หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
ช) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทังนี
้ ้รายงานดังกล่าว
ต้ องแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามทีป่ ระกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี บัญชี ให้ บริษัทจัดการได้ รับยกเว้ น ไม่
ต้ องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
ซ) จัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้ อ ฉ) และ ช) ไว้ ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทีใ่ ช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
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ฌ) จัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบนั ทุกรอบปี บัญชี และจัดส่งให้ แก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ญ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูก
ทาลาย
ฎ) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการ ลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฏ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฐ) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่มีมลู ค่า
เกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ มิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์มีมลู ค่าเกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่
หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น
ฑ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้ อ 29
ฒ) จัดส่งข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาทีต่ กลงกัน
ณ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้ อจากัดดังกล่าวด้ วย
ด) ในกรณีทมี่ ีบคุ คลอื่นเป็ นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบถึงข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมี
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ต) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

81

ถ) จัดส่งข้ อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเป็ น
รายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษัทภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละเดือน พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์ข้อมูล
จากเว็บไซต์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มกี ารเปิ ดเผยดังกล่าว
ธ) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
น) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทังที
้ ม่ ีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีป่ ฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ
คาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงือนไขการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสัง่ ของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ น
เพื่อให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10400
Website : www.kasikornbank.com
E-mail : MKT_SS@kasikornbank
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
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(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 23
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตังและ
้
ดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์เงินได้ จากการจาหน่าย
และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆของกองทุนตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปั นผล และ
ดอกเบี ้ย การจองซื ้อหลักทรัพย์ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงอื่นใดทีม่ ีผลต่อการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรือกาลังอยูใ่ น
ระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(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
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6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน และ
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้
คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรมใน
กรณีที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณ
มูลค่าหรื อกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดในวั
้
นทา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มคี าสัง่ ขายคืนไว้ ซึง่ จานวนขายคืนดังกล่าวคิดเป็ นจานวนที่เกินกว่า
ร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดในวั
้
นทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดกรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้จดั หา
ในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้ และทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรือปี ปฏิทิน และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
(11) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ภายใต้ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ อง
จากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
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(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จด
ทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
14.1 รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(15) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะ
ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนั ้ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แต่งตังผู
้ ้ รับฝากทรัพย์สนิ อื่นซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นตัวแทนในการทาหน้ าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องแจ้ งการแต่งตังตั
้ วแทนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนา
ทรัพย์สนิ ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ ที่ตวั แทนนันด้
้ วย
(16) ดูแลการดารงจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการและตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีที่จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการหรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการมิได้ ดาเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะทารายงานส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(17) รับรองกรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อ
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดของโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคารับรองดังกล่าวของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อสานักงานได้ รับคาขอและเอกสารหลักฐานทีค่ รบถ้ วนถูกต้ องตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
โดยบริ ษัทจัดการมี
หน้ าที่สง่ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
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(19) ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้ าทีด่ แู ลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่
ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว
รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การ
กระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการ
คัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(1) ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้ าที่ที่คาดหมาย
ได้ ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนหน่วยทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
ไปเปิ ดเผย หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ อง
บอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึง่ ข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรับรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น หากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาทีก่ าหนด บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการขออนุญาตเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมือ่ ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงตามข้ อ 6.2 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสาร
หลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นนันให้
้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการหรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทังหลายเป็
้
นไป
โดยเรี ยบร้ อยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 (JB25)

87

ที่อยู่ :

เลขที 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10400
Website : www.kasikornbank.com
E-mail : MKT_SS@kasikornbank
ทังนี
้ ้ หากผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม มีการเปลีย่ นแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ :
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : ทหารไทย จากัด, บลจ.
ที่อยู่ : ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ทหารไทย จากัด (มหาชน), ธพ.
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
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ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
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 ษัทจัดการมีข้อผูกพันทีจ่ ะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมา
ขายแก่บริษัทจัดการหรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืน
ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ คานวณตามข้ อ 16และได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดวันทาการซื ้อขายใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 10

13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1.ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อ
เพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน
เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้
รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ
ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กบั หรื อ
เพื่อประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 23.1 ยกเว้ น
การโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
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2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน (ส่วนทีเ่ กินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม) ตามประกาศ
คณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของ
บริ ษัทจัดการ
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บดิ า มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน หากผู้โอนและผู้รับ
โอนอยูต่ า่ งจังหวัด สามารถติดต่อดาเนินการที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนในเขตพื ้นที่นนๆได้
ั้
ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธีการ
ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.2. 2 และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 15.1 ในวันที่ยื่นคาขอโอน
หน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการ
ไม่ได้ รับการทักท้ วงใดๆจากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัท
จัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ได้ บนั ทึกชื่อ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้
โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันถัดจากวันรับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
13.4. ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการโดยบริ ษัทจัดการจะทาการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ วทังสิ
้ ้นของ
โครงการ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการได้ กาหนดขึ ้น ทัง้ นี ้ เป็ นไปภายใต้ หวั ข้ อ 28 เรื่ อง “วิธีการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรื แก้ ไขวิธีการจัดการ”
13.6. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้ รับเงินคืนหรื อสัง่ สับเปลีย่ นไปกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุน ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในข้ อ 22 โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี โดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน ชาระ
ภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ 23 เรื่ อง "การชาระบัญชีกองทุน
และวิธีการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิม่ จากบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืนในทุกวัน
ทาการซื ้อขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ คานวณตามหัวข้ อ 16 เรื่ อง “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง” และได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
ใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานาแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ้ ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจานาให้ แก่ผ้ รู ับจานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนาหน่วยลงทุนไปจานาจะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มายื่นพร้ อม
กรอกคาขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจานาด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อส่งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา ทังนี
้ ้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการระงับการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้ งจานาต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท อนึง่ นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้ เฉพาะในกรณีทใี่ ช้ เพื่อการจานาเท่านัน้
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีได้ ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 20 เรื่ อง “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่วา่ ในทอดใด
ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ คา
ขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐานประกอบ
ต่างๆตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.2.2 1) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ
5.2.2 2) และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในนามของบริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริ ษัท
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จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนออกให้ ในนามบริ ษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออกหน่วย
ลงทุนของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอา
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นรายการที่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้
ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อ
แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อืน่ ทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณี ที่ผ้ ู
ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มี
สิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้
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จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตกลงรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ
ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สารองรายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลีย่
เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มเี งินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนาเงิน
ได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จา่ ยก็ได้ ทัง้ นี ้
หากได้ มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนและปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระ
ค่าใช้ จา่ ยในการเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับ
ชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่
กองทุนรวมจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้ จา่ ย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นใน
การรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
้ อ่ ใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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รวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่
บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตรา
สารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิใ นเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ อื่นที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง
นันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีจ่ ดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่น รวมทังการให้
้
สทิ ธิหรื อการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนด
ในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพือ่ การเลี ้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม 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 บงั คับต้ อง
เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุคคลซึง่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ โครงการระหว่างประเทศโดยเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ เป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึง่ ปี
เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้
เป็ นไปโดยมุง่ แสวงหาประโยชน์อนื่ ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวั่ ไปที่พงึ ได้ รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อ
สิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุนรวมได้
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19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะดาเนินการตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษหรื อจะ
ดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดได้
2. การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการ
ด้ วยการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยใช้ วิธีการขอมติผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกิ นร้ อยละ 55
หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อ งได้ รับมติ
พิเศษ ซึง่ ให้ รวมถึง
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุ นรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(ง) การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ ลา่ สุดในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว หรื อข้ 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 ซึ่งไม่ กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว
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(3.5) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
4. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงื่อนไขให้
บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(4.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(4.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุน
(4.4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4)
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการตามวรรคหนึ่งต้ อ งไม่ มี ผลกระทบอย่า งมี นัย สาคัญ ต่ อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ไม่ ท าให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่ อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
5. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 3 ให้ บริ ษัทจัดการยื่นคาขอเป็ น
หนัง สื อ พร้ อมทัง้ เอกสารหลัก ฐานประกอบค าขอที่ ถูก ต้ อ งครบถ้ วนตามคู่มื อ ส าหรั บ ประชาชน และช าระ
ค่าธรรมเนียมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับคาขอพร้ อมทังเอกสาร
้
หลักฐานประกอบคาขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชนแล้ ว
6. ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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 อ
วิ ธี ก ารจัด การไปยัง ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทุก ราย ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารในการขอมติ ของผู้ถื อ หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับ ของมติ ดังกล่า ว ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็ นไปตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
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(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ ย วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้ 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 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดย
ไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี
หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุ ปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อม
กับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
เงื่อนไขพิเศษ :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
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(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50
ล้ านบาทในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่าสองในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุน สุทธิในช่วงระยะเวลาห้ าวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จานวนเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด”
้
ทังนี
้ ้ ความใน (3) วรรคหนึง่ มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อ
โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เหลืออยูจ่ ะ
ไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องด
เว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
22.2. การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิ ดตามข้ อ 21.1 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ ง
เป็ นหนังสือให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้ อ 21.1
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(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายในห้ าวันทาการนับแต่วันทาการที่
ปรากฏเหตุตามข้ อ 21.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทา
การนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 21.1 และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ น
การเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
22.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี ้
ก) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณี ย์ ก่อนวันเลิก
กองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และ
ข) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่าห้ าวันทาการ และกระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุน เป็ นเวลาไม่ น้ อ ยกว่า ห้ า วัน ท าการ เช่ น ประกาศในหนังสื อ พิ ม พ์ ร ายวัน แห่ งท้ อ งถิ่ น หรื อ ประกาศใน
www.tmbameastspring.com เป็ นต้ น
ค) จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญ ชี โดยจะแต่งตัง้ ผู้ชาระบัญ ชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของ
กองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ตามมูลค่าทรัพ ย์ สินสุท ธิ เท่าที่ค งเหลือ อยู่ต ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนถื ออยู่ตาม
หลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
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เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ชู าระบัญชี
จัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัด การกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่ ม เติ มตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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