กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุน้ ระยะยาว
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

“การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผูล้ งทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 18 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณี ที่ ก องทุ น เปิ ด JUMBO 25 ปั น ผล หุ้ น ระยะยาว ไม่ ส ามารถด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่อ งได้ ต ามที่
สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถนา
หน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นหลักประกัน รวมถึงจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา
มิฉะนันจะต้
้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรือข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิด ขึน้ ใน
อนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคา
ยินยอม ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
เพื่อให้ ส อดคล้ อ งและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข องนิ ติ บุค คลที่ ก องทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์
ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใด ๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่ กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล
หุ้นระยะยาว เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วย
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครอง
กองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดั งกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือ
หน่ ว ยกองทุน เปิ ด JUMBO 25 ปั น ผล หุ้น ระยะยาว และปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์ แ ละข้ อ บัง คับ ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
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ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ หมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุน ของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึ งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
สามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund
(ชื่อย่อ: JB25LTF)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

การจ่ ายเงินปั นผล

:

ไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

:

29 ตุลาคม 2547

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

11 พฤศจิกายน 2547

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุนของกองทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะเน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา
โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริ ษัทแรก
ที่ เ ข้ า หลัก เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กหลัก ทรั พ ย์ เ กณฑ์ ดัง กล่ า วได้ พิ จ ารณาถึ ง มูล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด (Market
Capitalization) การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศที่จะจ่ายเงินปั นผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุม
การกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริ ษัทจัดการจะทาการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ
2 ครัง้ ในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือนกันยายน
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่งสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนีท้ ี่มี ลักษณะสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) แต่อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื อ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
1. เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
สูงสุด 100 อันดับแรก โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรายวัน โดยใช้ ราคาปิ ด ณ สิ ้นวันที่
ปรากฏบนกระดานหลักย้ อนหลัง 1 เดือน โดยนับจากวันทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์และวันทา
การแรกถึงวันทาการสุดท้ ายเดือนสิงหาคม ทัง้ นี ้ หากหลักทรัพย์ใดมีมูลค่าตามราคาตลาดรายวันย้ อนหลังต่ากว่า 1
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

เดือน ให้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนับจากวันแรกที่เข้ าทาการซื ้อขายจนถึงวันทาการสุดท้ ายของ
เดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมในการคานวณ
เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศจ่ายเงินปั นผล ในช่วง 1 ปี
ปฏิทินก่อนวันทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ โดยนับจากวันทาการแรกของเดือนมีนาคมปี ก่อนหน้ าถึงวันทาการสุดท้ าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ ปีปั จจุบันและวันทาการแรกของเดือนกันยายนปี ก่อนหน้ าถึงวันทาการสุดท้ ายเดือนสิงหาคมปี
ปั จจุบนั
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต) ไม่ต่ากว่า 20% โดยใช้ ข้อมูลที่แสดงใน Website ของสานักงาน ก.ล.ต. ในวันทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์เป็ น
เกณฑ์ (สามารถดูข้อมูล Free Float ได้ จาก Website ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th)
เป็ นบริษัทที่ไม่อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ ไขการดาเนินงาน
หุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทจดทะเบียนที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ 4 ข้ อข้ างต้ นจะถูกจัดลาดับอีก
ครัง้ โดยเรี ยงลาดับตามหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดสูงสุดก่อน จากนันจะท
้ าการพิจารณา
หลักทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) โดยจะไม่คดั เลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ย วกัน เกิน 3 บริ ษั ท ทัง้ นี ้ หลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นตัง้ แต่ลาดับ ที่ 4 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Sector) เดียวกันออก จะถูกคัดออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุน
และป้องกันการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)
กองทุนจะเข้ าลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้ างต้ น 25 บริ ษัทแรกเรี ยงลาดับตาม
มูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนส่วนที่เหลือจะนามาใช้ เป็ นหลักทรัพย์ในรายชื่อสารอง ซึง่ เตรี ยม
ไว้ ในกรณีที่อาจมีบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ใน 25 ลาดับแรก ขอเพิกถอนตัวเองหรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนก่อนวันปรับรายชื่อหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์และความถี่ในการปรับรายชื่อ
หลักทรัพย์โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั ทาให้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่เป็ นหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมกับการลงทุนอีกต่อไป หรื อเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าหลักเกณฑ์ดงั กล่าวขาดคุณสมบัติของการ
ลงทุนที่ดี มีการกระจายความเสี่ยงไม่ เพียงพอ เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่
เข้ าเกณฑ์ได้ ครบ 25 บริ ษัท หรื อมีหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลู ค่าตลาดสูงจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%)
เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
ไม่ต่ากว่า 3 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันทาการปรั บรายการหลักทรั พย์ เพื่อให้ เป็ นไปตามรายชื่อหลักทรั พย์ ใหม่ที่ได้ รับการ
คัดเลือกนัน้ กองทุนอาจมีการถือครองหลักทรั พย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในช่วงดังกล่าวได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่า 25
บริษัทได้

การคานวณสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ในการลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้ สัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หุ้น
บุริมสิทธิของแต่ละบริ ษัทใกล้ เคียงกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริ ษัทนันๆ
้ เมื่อเทียบกับผลรวมของมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทัง้ 25 บริ ษัท ณ วันที่ลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้น
บุริมสิทธิ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
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ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะคานวณสัดส่วนการลงทุนโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิ ณ
วันทาการก่อนหน้ าวันที่ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน และบริ ษัทจัดการอาจทาการปรับสัด ส่วนการลงทุน
เฉพาะในกรณี ที่ จ าเป็ น เช่ น เพื่ อ การส่ ง ค าสั่ง ซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ เ ป็ น Round Lot หรื อ อาจใช้ วิ ธี Optimization ในกรณี ที่
หลักทรัพย์บางตัวมีสภาพคล่องต่าในช่วงก่อนและหลังวันทาการปรับรายการหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
การปรับรายชื่อหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะทาการปรั บรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น โดยจะเริ่ มลงทุนในรายชื่อหลักทรั พย์ใหม่ในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือน
กันยายน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
• กาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนหากมีกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่าง
ของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อ
หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนต่อมาเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 1
บาทต่อหน่วย
สาหรั บหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตั ้งขึ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวจาก
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึง่ กาไรที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
• เงินปั นผล
บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลจะ
จ่ายก็ต่อเมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ ้น ใน
งวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
- จ่ายจากเงินปั นผลหรื อดอกเบี ้ยรับที่ได้ จากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- จ่ายได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรื อกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า
• สิทธิประโยชน์ในการได้ รับยกเว้ นภาษี
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีถ่ ือครองหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนดทังในปั
้ จจุบนั และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็ นผู้มีสิทธิที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคานึงถึ งเงื่อนไข
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่ อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
เงื่อนไขดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชาระคืนเงินภาษี ที่ ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้ แก่
กรมสรรพากร
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ทัง้ นี ้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปรับ
สิทธิลดหย่อนทางภาษี
ตัวชีว้ ัดของ กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว (Benchmark) :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ลงทุนในหุ้น 25 ตัว ตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด เนื่องจากเป็ นการลงทุนในตรา
สารทุนจึงสามารถใช้ ดชั นีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) ในการเปรี ยบเทียบเนื่องจากกองทุนนี ้ลงทุน
ในหุ้นเต็มจานวนเงินกองทุนตลอดเวลา ดังนัน้ ความเสี่ยงจึงสูงแต่ก็ มีโอกาสสร้ างผลตอบแทนที่สงู เช่นกัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คาอธิ บายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัว ชีว้ ดั ในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ ูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศใน
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการ
แบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 4,000 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และ
ผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
• นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น
• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้ลงทุนต้ องถื อหน่วยลงทุนไว้ ต่อเนื่องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนดทังใน
้
ปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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• ทังนี
้ ้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปรับ
สิทธิลดหย่อนทางภาษี
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: กองทุนนี ้มีนโยบายเน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทุนถืออยู่
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลา ดขาลง กองทุนอาจให้
ผลตอบแทนต่ากว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจหรื อการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของบริษัทที่กองทุนลงทุน ก็มีผลกระทบเช่นกัน
Q: กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่
มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ได้
ทุกวันทาการ ด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปรับสิทธิลดหย่อน
ทางภาษี
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนนี ้ สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้
ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี)
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เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการ
ดังกล่าวได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข เกี่ ย วกับ การซือ้ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท จัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน
ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน
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หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 0.10% เป็ นอัตราในปั จจุบนั

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่ สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทัง้ นี ้ ผู้สั่งซื ้อจะต้ องสั่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้
บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนพร้ อมหลักฐาน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด JUMBO
25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการหรื อระบบอื่นใดที่สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ

ระหว่ างวันทาการ
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาสัง่ ซื ้อ และระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
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กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัท
จัดการเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และ
ระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษทั จัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว”
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ในการซื ้อครัง้
แรก และสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการ ที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริ หาร
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรั บคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่าการรั บคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ
** รายการซื ้อทีท่ ารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทา
การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้ องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนดทังในปั
้ จจุบนั และที่
แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็ นผู้มีสิทธิที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคานึงถึ งเงื่อนไขสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่ อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่ อนไข
ดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชาระคืนเงินภาษีที่ ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้ แก่กรมสรรพากร
ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้อง ศึกษาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด
ทัง้ นี ้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนาไปรับสิทธิ
ลดหย่อนทางภาษี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้ ทกุ วันทาการ
ภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี ้
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1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราในปั จจุบนั

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่
ขายโดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com
ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริการนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษทั จัดการได้ ทกุ วันทา
การของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบการออกใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายคืนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายคืนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ ง
ไว้ กบั บริษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยธนชาต
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามทีแ่ จ้ งไว้
ภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 2 วันทา
การถัดจากวันที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร



รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุ
ไว้ ในใบคาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน และสาขา หรื อช่องทางอื่น
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การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีก องทุน
ปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อเข้ าลงทุนใน LTF
กองนี ้ สามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะที่บริษัทจัดการเท่านัน้
เว้ นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง LTF ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามช่องทางที่ระบุด้านล้ างนี ้
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ไม่ว่าจะเป็ นกองทุนซึง่ อยู่ภายใต้ การบริหารของ
บริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะนาส่งเช็ค หรื อโอนเงินหรื อวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการของ
กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทได้ รับคาสัง่ โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ แล้ ว
รวมถึงหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนระหว่างปี ให้ แก่ผ้ ู ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายในสิ ้นเดือน
กุมภาพันธ์ของปี ถัดไปเพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ประจาปี บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ดังนี ้
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของ
บริษัทจัดการของบริษัทจัดการ กับ กองทุนประเภทอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เพื่อป้องกันการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อาจเกิดขึ ้นโดยมิได้ ตั ้งใจ หรื อเพื่อเหตุผลอื่นใด
ที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ และภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานใน
หนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ในกรณีที่มเี หตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วย
หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้ มกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่ผ้ ถู ือหน่วยได้ แสดงความประสงค์ให้
บริษัทจัดการสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น
ภายใต้ ดลุ ยพินิจของบริษัทจัดการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การซื ้อหน่วยลงทุน”
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนได้ ทกุ วันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ สับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ทีไ่ ม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน*
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราในปั จจุบนั

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจาก
กองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริการนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายงานสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัท
จัดการได้ ทกุ วันทาการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะทาการตรวจสอบรายละเอียดความ
มีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เ น็ตที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบออกใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง
JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว
ธนรัฐ,ธนบดี
ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว

กองทุนปลายทาง
JUMBO PLUS ปั นผล หุ้นระยะยาว
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว
JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T

T

T

T+2

T

T
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Global Bond Fund,
โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity Index,
US500 Equity,
โกลด์ สิงคโปร์ , โกลด์ฟันด์, ออยล์ฟันด์

JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

T*

T*+1

China Equity Index

JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

T*

T*

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังหน่ วยลงทุนอื่นที่ไม่ ใช่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เข้ ากองทุนรวมอื่น (ที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว) ได้ ดังนี ้
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง
ในระบบ LTF (เมื่อท่ านปฎิบัติตามเงื่อนไข
และถือครองครบระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด)

JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

กองทุนปลายทางปกติ
(ที่ไม่ อยู่ในระบบ LTF)

SET50, JUMBO 25
Thai Mid Small Minimum Variance,

ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก*
ณ วัน

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน

T

T

พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T+2 = สองวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ

ทัง้ นีก้ ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในระบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ซึ่งเป็ นเงินลงทุนใน LTF ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)
ที่ท่านถือครองครบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ไปยังหน่ วยลงทุนอื่นที่ไม่ อยู่ในระบบ LTF ตามตารางข้ างต้ น ที่ได้ ปฏิบตั ิ

ตามเงื่อนไขการลงทุน ตามประมวลรัษฎากรและได้ ถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด (5 ปี หรื อ 7 ปี
แล้ วแต่กรณี) แล้ ว ท่านสามารถ
1) ขายคืนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรื อ
2) สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เข้ ากองทุนรวมอื่น(ที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)ได้
โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั ง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตั ้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเ สธหรื อ ระงับ คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
Q: บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรั บในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุน
ในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption
Gate) , การดาเนินการในกรณี ที่ผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ซึง่ บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของ
กองทุนอันได้ แก่ ค่าธรรมเนี ยมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อน
ต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อน
การขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวม
ฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและ
หรื อตามการประเมินว่าสมควรภายใต้ เงือ่ นไขข้ อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่
ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม
(swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย
swing factor เพื่อสะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจ
เกิดขึน้ จากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่อง
ผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้
ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่
สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold)
ของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
เกินระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่ เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษั ท
จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึง
ต้ นทุนและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
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2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/
หรื อ ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษั ทจัดการกาหนด
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จัด การ จะไม่ ใ ช้ Swing Pricing พร้ อมกั บ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจ ของบริ ษัท
จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนใน
วันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจ ารณาและ
หรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทา
การนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และ
รายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือนี ้
•
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เ ฉพาะวัน ท าการซื อ้ ขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing
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threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุนรวม
ทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรั บซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน หรื อ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุนออกได้ เ ท่ าที่ Redemption Gate ที่ ก าหนด เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ ไม่ ป กติหรื อ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี ้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและ
การใช้ Redemption Gate จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
•
บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่า กว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี ส้ ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ ว ย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch
in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
•
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
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•
บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับ ซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับ
ก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
•
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
•
ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมื อในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
•
บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรั บ ซือ้ คืน หน่ วยลงทุนหรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
•
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption
Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
•
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
•
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
•
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
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2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมิน
ว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อ
การประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนินการในกรณีท่ผี ้ อู อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ ไม่
ถูกต้ องนัน้ ต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนัน้ ต่างจากราคารับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตรา
ตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
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(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณี
ที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
เปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
กรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทา
การก่อนถึงวันหยุดทาการกรณี พิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่ วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของกองทุน และการกาหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น และก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
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(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม หรื อ
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลันและบริ ษัทจัดการ
จะรายงานการการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืนหรื อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตาม (1) หรื อ (2) หรื อ (3) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน ท าการก่ อ นวัน เปิ ดรั บ ค าสั่ง ซื อ้ ค าสั่ง ขายคื น หรื อ ค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่
ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนก็ได้
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับคา
สัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อ งตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบเกี่ยวกับการหยุด
การขาย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื ้อ หรื อคาสั่งขายคืน หรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลา
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วย
วิธีดงั นี ้
ก. หนังสือพิมพ์
ข. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ค. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ง. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
จ. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว จะได้ เอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อครัง้ แรกผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตามวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกาหนด
Q: สาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถือครองหน่ วยลงทุนก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินที่ได้ รับจากการขายคืนหน่ วย
ลงทุนในกองทุนนี ้ จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาต่ อกรมสรรพากร หรือไม่
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีหน้ าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ถือ เป็ นเงินได้ พึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึง่ ผู้มีเงินได้ จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ต่อ
กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้ จากกาไรส่วนเกินทุนที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดจากปี ที่ได้ ขายคืนหน่วยลงทุน) ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะขายคืนหน่วยลงทุนโดย
ได้ รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ หรื อไม่ก็ตาม
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน และ เข้ าหลักเกณฑ์ ท่ีได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้ รับยกเว้ นภาษีรายได้ จากกาไรส่ วนเกินทุนที่
ได้ รับจากการขายคืนหน่ วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ไี ด้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ จากการขาย
คืนหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่
ต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เพื่อนารายได้ จากกาไรส่ วนเกินทุนที่ได้ รับจากการขาย
คืนหน่ วยลงทุนไปรวมคานวณภาษี ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้ อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ี
เคยได้ รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกาหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1.สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
(1).สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่
กฎหมายกาหนด
(2) สิทธิ ในการจานาหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถจานาได้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และใน
กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้ มีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่ม
เดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวน
ที่ถืออยู่
3.ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติ
อเมริ กัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้
นอกจากนีย้ ังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและ
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หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุน รวมและบริ ษั ท จัด การถื อ ว่ า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ง ถูก ก าหนดให้ ต้ อ งเข้ า ผูก พัน ตนกั บ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรั ฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตาม
ข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กับกองทุนรวมที่
เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรื อระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทา
ให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุ นรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
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ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ
ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตาม
หัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐ อเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูล
เมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ าสถาบัน การเงิน ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/
หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น
ซึ่ ง ในทางปฏิ บัติ บ ริ ษั ท จัด การจะเลื อ กด าเนิ น การเฉพาะผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน
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Q: ช่ องทางและวิธกี ารที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2300 โทรสาร 0-2256-2401
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม ทหารไทย จ ากั ด จั ด ตั ง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2539 ทุ น จดทะเบี ย น
100,000,000 บาท (หนึ่ ง ร้ อยล้ า นบาทถ้ ว น) โดยมี ธ นาคารทหารไทยธนชาต เป็ นแกนน าของกลุ่ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี
วัตถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการ
ทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น "บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@www.tmbameastspring.com
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
กรรมการ
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการ
นาย อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริมชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริมชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
คุณเบญจรงค์

ขอเกียรติวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
79 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
219,979 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ประวัติการศึกษา
2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
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นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ความเสี่ยง
2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Q:
A:

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
2563-ปั จจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 - 2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
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โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2256-2300
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายพจน์ อัศวสันติชยั หรื อนายพิชยั ดัชณาภิรมย์ หรื อ นางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์. 0-2587-8080

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com
• ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง
หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
• การลงทุนในกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว นีม้ ีความเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบาย
การลงทุนต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
ง้ หมดแบ่ งนเป็(Fund
น 5 ระดัRisk
บ) Level)
ระดับความเสี(จากทั
่ ยงของกองทุ
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ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว มี 5 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสูงขึ ้นหรื อ
ลดต่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หรื อระยะยาวในบางครั ง้ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทาง
การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ ปกติแล้ วตลาดหุ้นมักจะขึน้ ลงเป็ นวัฏจักร (Cycle) คล้ ายคลึงกับ
วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึ ้น (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market) รวมทังมี
้ ความ
ผันผวนในระหว่างช่วง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะให้ นา้ หนักการลงทุนไว้ ในหุ้นเต็ม 100% (Fully
Invested) ตลอดเวลา ดังนันเมื
้ ่อราคาหุ้นในตลาดที่กองทุนถืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุน
ก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้ ผลตอบแทนต่ากว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดนา้ หนักการ
ลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน หุ้นเป็ นตราสารทุนซึง่ มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากลาดับชัน้
จึงมีความเสีย่ งเช่นเดียวกับการเป็ นเจ้ าของกิจการที่อาจขาดทุนหรื อทากาไรได้ มากน้ อยในแต่ละปี หรื ออาจ
ขาดทุนมากจนมีความจาเป็ นต้ องปิ ดกิจการก็เป็ นได้ ควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่สงู กว่า ผลตอบแทนของการ
ลงทุนในหุ้นหรื อกองทุนหุ้นจะสูงกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี ้ และมีความผันผวนสูงกว่ามาก
เช่นเดียวกับราคาหุ้นโดยทัว่ ไปของการรับชาระทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทปิ ดกิจการอยูห่ ลังผู้ถือตรา
สารหนี ้ทุกประเภท การลงทุนในหุ้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว จะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกทีเ่ ข้ าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยพิจารณามูลค่า
การจ่ายเงินปั นผล และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง้
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
ทางธุรกิจหรื อการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของบริษัททาให้ ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะ
ขาดทุน ซึง่ จะส่งผลทาให้ มลู ค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทนันลดต
้
า่ ลง
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว มีการลงทุนในหลักทรัพย์ 25 บริษัท และจะลงทุนในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจไม่เกินกลุ่มธุรกิจละ 3 บริษทั ถือเป็ นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) หมายถึงความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนลงทุน
ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทาให้ กองทุนไม่สามารถซื ้อหรื อขายตราสารในปริมาณมาก ๆ ในช่วงเวลาหรื อราคาที่
ต้ องการ
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว จะทาการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มี Free
Float อย่างน้ อย 20% ถือเป็ นการพิจารณาการลงทุนในตราสารทีม่ ีสภาพคล่อง ทาให้ สามารถลดความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคล่องได้

ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ
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อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรื อ
เงินฝากธนาคารออมสิน
4. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.3 เป็ นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
5. ทรัพย์สิน ดังนี ้
5.1 ตราสารทุน / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรื อ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit
rating อยู่ในระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบของ organized market หรื อ
เทียบเท่า
6.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.4 ธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
6. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 5 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark +10%

อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
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1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ทีม่ ีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย property
4. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
5. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
6. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
7. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ตราสาร ที่ไม่ได้ จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
7.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ที่ไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า
แต่ไม่รวมตัว๋ แลกเงิน และตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
8. ตราสาร Non-investment grade/Unrated ทังที
้ ่อยู่ในระบบของ organized market และ
ไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรื อเทียบเท่า

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 15%

* ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale อยูใ่ นระดับ investment grade

ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
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ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ม.ค 62 – ธ.ค 62 ม.ค 63 – ธ.ค 63
ม.ค 64 – ธ.ค 64
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ไม่เกิน 1.4500
1.3817
1.3781
1.3821
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.2500
1.2460
1.2426
1.2460
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0400
0.0267
0.0267
0.0267
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1094
0.1090
0.1088
0.1094
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0500
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ภาษีเงินได้
0.0047
0.0104
0.0078
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
1.3864
1.3885
1.3899
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่าใช้ จา่ ยในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ตามที่จา่ ยจริง

เรียกเก็บจริง
ม.ค 62 – ธ.ค 62
0.01
(1,262,624.28 บาท)

เรียกเก็บจริง
ม.ค 63 – ธ.ค 63
0.01
(692,249.86 บาท)

เรียกเก็บจริง
ม.ค 64 – ธ.ค 64
0.02
(1 ,900,276.53 บาท)

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน(ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ม.ค 62 – ธ.ค 62 ม.ค 63 – ธ.ค 63
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่
เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เมื่อมีการ
สั่ ง ซื อ้ ขาย หรื อ สั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ย
ลงทุน(เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

เรียกเก็บจริง
ม.ค 64 – ธ.ค 64
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ
0.3

0.10

0.10

0.10

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
18.96 %
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นโดยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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กองทุ น เปิ ด JUMBO 25 ปั น ผล หุ้ น ระยะยาว
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564
กลุ่ ม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลั ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิ สาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวั ล ผู้สลั กหลั ง หรือผู้ค้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับต่า้ กว่ าอั นดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอั นดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

มู ล ค่ า ตาม
ราคาตลาด (บาท)
0.00

% of NAV
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

7,475,972,184.50
563,668,240.55

99.42%
7.50%
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กองทุ น เปิ ด JUMBO 25 ปั น ผล หุ้ น ระยะยาว
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564
มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนส่งและโลจิสติกส์
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชย์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง
การแพทย์
อาหารและเครื่องดืม่
บรรจุภัณฑ์
เงินทุนและหลักทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อื่ น ๆ
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

8,039,640,425.05
563,668,240.55
7,475,972,184.50
1,720,069,152.00
924,503,180.00
822,443,150.00
774,479,550.00
751,731,997.50
422,835,600.00
417,731,340.00
381,097,800.00
300,727,300.00
278,977,090.00
244,591,000.00
228,158,775.00
208,626,250.00
-520,167,602.14
644,977.18
-520,812,579.32
7,519,472,822.91

% of NAV
106.92%
7.50%
99.42%
22.88%
12.29%
10.94%
10.30%
10.00%
5.62%
5.56%
5.07%
4.00%
3.71%
3.25%
3.03%
2.77%
-6.92%
0.01%
-6.93%
100.00%
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กองทุ น เปิ ด JUMBO 25 ปั น ผล หุ้ น ระยะยาว
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564
จ้ า นวนเงิน ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงิน ฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
รวมเงิน ฝากธนาคาร
หุ้ น สามั ญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์
พาณิชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิตส์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
วัสดุก่อสร้าง
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
บรรจุภัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ้ากัด (มหาชน)

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
505,844,652.85
57,823,587.70
563,668,240.55

23,500,200
9,653,360
3,266,274

893,007,600.00
441,641,220.00
385,420,332.00

11,753,600
12,575,700
10,830,900

716,969,600.00
106,264,665.00
101,268,915.00

2,793,800
1,949,400
1,570,500

354,812,600.00
276,814,800.00
190,815,750.00

2,446,800
2,638,200

562,764,000.00
211,715,550.00

7,390,800
4,962,000
10,820,055

436,057,200.00
158,784,000.00
156,890,797.50

1,026,300

422,835,600.00

3,709,656
4,619,400

217,942,290.00
199,789,050.00

987,300

381,097,800.00

13,075,100

300,727,300.00

7,084,880
822,700

180,664,440.00
98,312,650.00

3,532,000

244,591,000.00

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

% of NAV
6.73%
0.77%
7.50%
22.88%
11.88%
5.87%
5.13%
12.29%
9.53%
1.41%
1.35%
10.94%
4.72%
3.68%
2.54%
10.30%
7.48%
2.82%
10.00%
5.80%
2.11%
2.09%
5.62%
5.62%
5.56%
2.90%
2.66%
5.07%
5.07%
4.00%
4.00%
2.40%
1.31%
3.25%
3.25%
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จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงินทุนและหลั กทรัพย์
บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล
พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
รวมหุ้ น สามั ญ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จ้านวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

2,121,300
1,744,200

125,687,025.00
102,471,750.00

3,692,500

208,626,250.00
7,475,972,184.50
644,977.18
-520,812,579.32
7,519,472,822.91
360,797,105.06
20.8412

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว

% of NAV
3.03%
1.67%
1.36%
2.77%
2.77%
99.42%
0.01%
-6.93%
100.00%
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ผลการดาเนินงานระหว่ างงวดปี ของกองทุนโดยสรุ ปและข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

30 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 63

30 ธ.ค. 62

28 ธ.ค. 61

29 ธ.ค. 60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)

20.3354

23.9549

24.2602

25.8831

21.9093

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

20.842

20.3354

23.9549

24.2602

25.8831

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

5.10%

-13.07%

+0.70%

-4.63%

+15.83%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

11.76%

-12.38%

+5.29%

-5.24%

+15.00%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

7,622

9,219

8,191

7,421

6,418

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)

7,520

7,622

9,219

8,191

7,421

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

7,660

7,593

8,544

7,553

6,441

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

-293

-184

+1,126

+1,264

-98

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.02%

0.02%

0.04%

0.04%

0.07%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
JB25 LTF

400.00%

Benchmark 1 Return

350.00%

317.25%
300.00%

263.50%

250.00%
200.00%

168.12%
150.00%

100.00%
50.00%
0.00%

-50.00%
12-Nov-04

30-Dec-21

ผลการด้า เนิ น งานของกองทุ น เปิ ด JUMBO 25 ปั น ผล หุ้ น ระยะยาว ณ วั น ที่

30 ธั น วาคม 2564

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 ก.ย. 64)

(30 มิ . ย. 64)

(30 ธ.ค. 63)

(28 ธ.ค. 61)

(11 พ.ย. 47)

+0.56%
+2.83%

+1.50%
+5.04%

+5.10%
+11.76%

-2.75%
+1.02%

+7.82%
+8.69%

ร้ อ ยละต่อ ปี
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
เกณฑ์มาตรฐาน **

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด จึงไม่
มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
เปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลัก ทรั พ ย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่น เพื่ อบริ ษั ทจัด การเช่ นเดี ยวกัน กับที่ บ ริ ษั ทจัด การลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นีผ้ ้ ูที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการ
ทราบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการในรายละเอียดสามารถขอดูข้อมูลได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (connected
person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อโดยผ่ า นเครื อข่ า ย Internet ของส านั ก งานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
(http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดูแ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของกองทุ น ได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิ จ ารณาร่ า งหนัง สื อ ชี ช้ วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี ม้ ิ ไ ด้ เ ป็ นการแสดงว่ า ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม
หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ปั นผล หุ้นระยะยาว
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