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“การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 2563 เปน็ตน้ไป 
ผูล้งทนุไมส่ามารถนำมาลดหยอ่นภาษไีด้” 
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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทนุในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของ
ผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้ นระยะยาว ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
ส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที่มีค าสัง่ไว้ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถน า
หน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั รวมถึงจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา 
มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 
 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบติัการและด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค า
ยินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้ นระยะยาว                
ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์             
ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทุนใด ๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล 
หุ้นระยะยาว เข้าลงทุน เป็นต้น]  บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการน าส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วย
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (“กองทุน”)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครอง
กองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอ่ืนใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่
เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ถือ
หน่วยกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้ นระยะยาว และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่
เก่ียวข้องต่อไป  
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ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง้หมด ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน หากต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม 
สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 
ชื่อกองทุน   : กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
     JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund  

(ชื่อย่อ: JB25LTF) 
 

อายุโครงการ :  ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
 
การจ่ายเงนิปันผล                       :             ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้  
 
วันที่อนุมัติจดัตัง้กองทนุรวม :  29 ตลุาคม 2547 
 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ               :             11 พฤศจกิายน 2547 
 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 
ประเภทกองทุน :  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

 
นโยบายการลงทุนของกองทุน :         กองทนุมีนโยบายที่จะเน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (Fully Invested) ตลอดเวลา 
โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรก      
ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ (Free Float) และการควบคมุ
การกระจุกตวัของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะท าการปรับเปล่ียนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ       
2 ครัง้ในวนัท าการแรกของเดือนมีนาคม และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายน     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนีท้ี่มีลักษณะสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ 
1. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

สูงสุด 100 อันดับแรก  โดยค านวณจากค่าเฉล่ียมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรายวัน โดยใช้ราคาปิด ณ สิน้วันที่
ปรากฏบนกระดานหลกัย้อนหลงั 1 เดือน โดยนบัจากวันท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์และวนัท า
การแรกถึงวันท าการสุดท้ายเดือนสิงหาคม ทัง้นี ้หากหลักทรัพย์ใดมีมูลค่าตามราคาตลาดรายวันย้อนหลังต ่ากว่า 1 
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เดือน ให้ใช้ค่าเฉล่ียของมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดนบัจากวนัแรกที่เข้าท าการซือ้ขายจนถึงวนัท าการสดุท้ายของ
เดือนกมุภาพนัธ์และเดือนสิงหาคมในการค านวณ 

2. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือประกาศจ่ายเงินปันผล ในช่วง 1 ปี
ปฏิทินก่อนวนัท าการปรับรายชื่อหลกัทรัพย์ โดยนบัจากวนัท าการแรกของเดือนมีนาคมปีก่อนหน้าถึงวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ปีปัจจุบันและวันท าการแรกของเดือนกันยายนปีก่อนหน้าถึงวันท าการสุดท้ายเดือนสิงหาคมปี
ปัจจบุนั 

3. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต) ไม่ต ่ากว่า 20% โดยใช้ข้อมลูที่แสดงใน Website ของส านกังาน ก.ล.ต. ในวนัท าการปรับรายชื่อหลกัทรัพย์เป็น
เกณฑ์ (สามารถดขู้อมลู Free Float ได้จาก Website ของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th) 

4. เป็นบริษัทท่ีไม่อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินงาน 
5. หุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านหลกัเกณฑ์การคดัเลือกทัง้ 4 ข้อข้างต้นจะถูกจดัล าดบัอีก

ครัง้โดยเรียงล าดบัตามหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่าตามราคาตลาดสงูสดุก่อน จากนัน้จะท าการพิจารณา
หลกัทรัพย์ตามกลุ่มอตุสาหกรรม (Sector) โดยจะไม่คดัเลือกหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรม
เดียวกันเกิน 3 บริษัท ทัง้นี ้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตัง้แต่ล าดับที่ 4 ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Sector) เดียวกันออก จะถูกคดัออกจากรายชื่อหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุน
และป้องกนัการกระจกุตวัของกลุ่มอตุสาหกรรม (Sector)   

6. กองทุนจะเข้าลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกข้างต้น 25 บริษัทแรกเรียงล าดบัตาม
มลูค่าตามราคาตลาดหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือจะน ามาใช้เป็นหลกัทรัพย์ในรายชื่อส ารอง  ซึง่เตรียม
ไว้ในกรณีที่อาจมีบริษัทจดทะเบียนใดๆ ใน 25 ล าดบัแรก ขอเพิกถอนตวัเองหรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนก่อนวนัปรับรายชื่อหลกัทรัพย์ 

7. ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์และความถ่ีในการปรับรายชื่อ
หลกัทรัพย์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัท าให้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่เป็นหลกัเกณฑ์ที่
เหมาะสมกับการลงทุนอีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขาดคุณสมบตัิของการ
ลงทุนที่ดี มีการกระจายความเส่ียงไม่เพียงพอ เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่
เข้าเกณฑ์ได้ครบ 25 บริษัท หรือมีหลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลูค่าตลาดสงูจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า
ไม่ต ่ากว่า 3 วนัท าการ     

8. ภายใน 10 วันท าการถัดจากวันท าการปรับรายการหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับการ
คัดเลือกนัน้ กองทุนอาจมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในช่วงดังกล่าวได้มากกว่าหรือน้ อยกว่า 25 
บริษัทได้ 

 
การค านวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ในการลงทุนนัน้ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หุ้น
บุริมสิทธิของแต่ละบริษัทใกล้เคียงกับสดัส่วนมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทนัน้ๆ เมื่อเทียบกบัผลรวมของมลูค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทัง้ 25 บริษัท ณ วันที่ลงทุน  อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้น
บริุมสิทธิ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ   

http://www.sec.or.th/
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านวณสดัส่วนการลงทุนโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิ ณ 
วนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุ และบริษัทจดัการอาจท าการปรับสดัส่วนการลงทนุ
เฉพาะในกรณีที่จ าเป็น เช่น เพื่อการส่งค าสั่งซือ้ขายหลักทรัพย์เป็น Round Lot หรืออาจใช้วิธี Optimization ในกรณีที่
หลกัทรัพย์บางตวัมีสภาพคล่องต ่าในช่วงก่อนและหลงัวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์ เป็นต้น  

 
การปรับรายชื่อหลกัทรัพย์ 
บริษัทจัดการจะท าการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น โดยจะเร่ิมลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันท าการแรกของเดือนมีนาคม และวันท าการแรกของเดือน
กนัยายน 

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  

• ก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหากมีก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือส่วนต่าง
ของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อ
หน่วย และมลูค่าหน่วยลงทุนต่อมาเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ก าไรเป็นจ านวน 1 
บาทต่อหน่วย  
ส าหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถรับก าไรดงักล่าวจาก
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ ซึง่ก าไรท่ีได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

• เงินปันผล  
บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ ซึง่การจ่ายเงินปันผลจะ
จ่ายก็ต่อเมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมขึน้ ใน
งวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษัทอาจเลือกจ่ายตามหลกัเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หน่ึง ดงัต่อไปนี ้

- จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้จากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
- จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่จ านวน

ใดจะต ่ากว่า 

• สิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีถื่อครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  ต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนดทัง้ในปัจจบุนัและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องค านึงถึงเงื่อนไข
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
เงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืนเงินภาษีที่ ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้แก่
กรมสรรพากร 
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ทัง้นี ้การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน าไปรับ
สิทธิลดหย่อนทางภาษี  

 
ตัวชีว้ัดของ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (Benchmark) : 
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ลงทุนในหุ้น 25 ตวั ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นการลงทุนในตรา
สารทุนจึงสามารถใช้ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) ในการเปรียบเทียบเนื่องจากกองทนุนีล้งทนุ
ในหุ้นเต็มจ านวนเงินกองทนุตลอดเวลา ดงันัน้ ความเส่ียงจึงสงูแต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สงูเช่นกนั  

 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนตัวชีว้ัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดชันีของตัวชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/
อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดงักล่าว ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 

 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 

Q:    กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการ
แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 

A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทนุรวมนีม้ีจ านวนเงนิทนุโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 4,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว เหมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทนุลักษณะใด และ    

ผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A: - เหมาะสมกับ   :   

• นกัลงทนุท่ียอมรับความเส่ียงของการลงทนุในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาดหุ้น  

• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่  1 มกราคม 2563 ผู้ ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ต่อเนื่องตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนดทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
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• ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทนุไม่สามารถน าไปรับ  
       สิทธิลดหย่อนทางภาษี 

 

Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   กองทนุนีม้ีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอตัรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทนุถืออยู่

มีการเปล่ียนแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้
ผลตอบแทนต ่ากว่ากองทนุหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัทท่ีกองทนุลงทนุ ก็มีผลกระทบเช่นกนั 

 

Q:  กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว เป็นกองทนุรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทุนรวมที่
มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่ได้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 31 เดือน ธันวาคม 

 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 
Q:  ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:  ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ 
     ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี  

ก. ท ารายการท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ข. ท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ท่ี www.tmbameastspring.com 

 ค.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ   
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคต และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทนุไม่สามารถน าไปรับสิทธิลดหย่อน
ทางภาษี  
 
ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุนี ้สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบญัชีกองทุนได้
ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)   
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 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุ  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
      ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบคุคลประเภทบริษทัจ ากดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เงื่อนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

 

หมายเหต ุ1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

                2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                    การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากรายการ
ดงักล่าวได้ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
 

การซือ้หน่วยลงทุน 
 

มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ต่อไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                      มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**    
                                                                                  ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) 
ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) 0.10%*** ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วย
 ลงทนุ  
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หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

    ** มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
                 ***  0.10% เป็นอตัราในปัจจบุนั 
 
 
 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
 

1) ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 

ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอใช้
บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนพร้อมหลกัฐาน 

 

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 

ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด  JUMBO 
25 ปันผล หุ้นระยะยาว ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดงักล่าวหรือส าเนาหลักฐานใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน  หรือ เปิดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือระบบอื่นใดที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ ระหว่างวนัท าการ 

1. บริษัทจดัการ  ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
      

      หมายเหต ุ   * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน 

 

กรณีช าระด้วยเงินสด  (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)    
 
ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 
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กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จดัการเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชดัเจน* และ
ระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 
กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษทัจดัการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว”  
 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ในการซือ้ครัง้
แรก และสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
กองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 
 
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ  
  **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 

การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช้  
 

การขายคนืหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563   ต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนดทัง้ในปัจจุบนัและที่
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องค านึงถึงเงื่อนไขสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่ อนไข
ดงักล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืนเงินภาษีที่ ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้แก่กรมสรรพากร 
ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้อง ศกึษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด 
 

ทัง้นี ้การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน าไปรับสิทธิ
ลดหย่อนทางภาษี  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้ทกุวนัท าการ 
ภายในเวลา 15.30 น. ตามชอ่งทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
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1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนแต่ละครัง้ 1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่มี 

   ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                                มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ**   
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัส่วนตา่งของมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) 

ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread)  0.10%*** ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
   
หมายเหต ุ*   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต  
                **  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 

ทิง้ 
  ***  0.10% เป็นอตัราในปัจจบุนั 
 

ขายคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่
ขายโดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

 
 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
 

   ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษทัจดัการได้ทกุวนัท า
การของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม   
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืน
มากกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี   บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
หมายเหต ุ* สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ  
                  คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เนต็  
             ** กรณีที่สัง่ขายคืนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายคืนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้ง
ไว้กบับริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดงัต่อไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ 
ภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอื่น   
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชกีรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเชค็เข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 2 วนัท า
การถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเชค็ในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
              ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบุ

ไว้ในใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดต่อส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน และสาขา หรือช่องทางอื่น 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อเข้าลงทนุใน LTF 
กองนี ้สามารถท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้เฉพาะที่บริษัทจดัการเท่านัน้ 
 
เว้นแต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่าง LTF ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท า
รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ตามช่องทางที่ระบดุ้านล้างนี ้
 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563   
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของ 
บริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะน าส่งเช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทาง และหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการของ
กองทุนปลายทางภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว 
รวมถึงหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในสิน้เดือน
กุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ าปี  บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ดงันี ้
 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มกีารสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของ 
บริษัทจดัการของบริษัทจดัการ กบั กองทนุประเภทอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการท่ีไมใ่ช่กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่อาจเกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพื่อเหตผุลอื่นใด 
ที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
          

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ 
        การจดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการสบัเปล่ียนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานใน
หนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

3. ในกรณีที่มเีหตใุห้ต้องเลิกกองทนุรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย 
       หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มกีารสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของ 
       กองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ท่านมีอยู่ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่ผู้ ถือหน่วยได้แสดงความประสงคใ์ห้ 
 บริษัทจดัการสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ท่านมีอยู่ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น 
       ภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการตามรายละเอยีดที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การซือ้หน่วยลงทนุ” 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ดงัต่อไปนี ้

1.  ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.  ค าสัง่สบัเปล่ียนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ทีไ่ม่เป็นบญัชีร่วมเท่านัน้) 

 
มลูค่าขัน้ต า่ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 1 บาท ขึน้ไป* 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า                                                     มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ*  
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกส่วนต่างของมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) 

ราคาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก                                          มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ** 
ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัส่วนต่างของมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) 

ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread)         0.10%*** ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   
                           (โปรดดตูารางกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) 
 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิง้และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง 
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

    ***  0.10% เป็นอตัราในปัจจบุนั  
 
 

สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบชุื่อกองทนุต้นทาง จ านวนเงนิ* หรือ จ านวนหน่วยที่ต้องการสบัเปล่ียนจาก
กองทนุต้นทาง และชื่อกองทนุปลายทางให้ชดัเจน  

 

สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแล้ว สามารถท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
www.tmbameastspring.com ได้ตลอด 24 ชัว่โมง** 
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 สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะสามารถท ารายงานสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จดัการได้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอียดความ
มีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างบญัชีกองทนุในกลุ่มกองทนุ “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบออกใบยืนยนัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
        

หมายเหต ุ  * สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

  ** กรณีที่สัง่สบัเปล่ียนหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 
 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* 

 ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

 ณ วัน 
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า หุ้นระยะยาว T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า หุ้นระยะยาว JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว T T+2 
ธนรัฐ,ธนบด ี
ธนวฒัน์, 

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,  
จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,         
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว,     

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, 
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว  

JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว T T 
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Global Bond Fund, 
โกลบอล บอนด์ ปันผล, 
World Equity Index,  

 Emerging Markets Equity Index, 
US500 Equity,  

โกลด์ สิงคโปร์, โกลด์ฟันด์, ออยล์ฟันด์ 

JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว T* T*+1 

China Equity Index JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว T* T* 

 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังหน่วยลงทุนอื่นท่ีไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว เข้ากองทนุรวมอื่น (ท่ีไม่ใช่กองทนุรวมหุ้นระยะยาว) ได้ ดงันี ้

กองทุนเปิดทหารไทย 
ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน 

กองทุนต้นทาง 
ในระบบ LTF (เมื่อท่านปฎิบัติตามเงื่อนไข

และถือครองครบระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด) 

กองทุนปลายทางปกติ 
(ท่ีไม่อยู่ในระบบ LTF) 

JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 

SET50, JUMBO 25  

Thai Mid Small Minimum Variance, 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 

พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

T T 

หมายเหตุ  :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
                  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแต่ละกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาท่ีก าหนด)                    T*      = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                           T*+1 = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
                  T+2 = สองวนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                      
 

ทัง้นีก้ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน LTF ก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
ท่ีท่านถือครองครบระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ไปยังหน่วยลงทุนอื่นท่ีไม่อยู่ในระบบ LTF ตามตารางข้างต้น ท่ีได้ปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขการลงทนุ ตามประมวลรัษฎากรและได้ถือครองหนว่ยลงทนุครบตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด (5 ปี หรือ 7 ปี 
แล้วแต่กรณี) แล้ว  ท่านสามารถ  

1) ขายคืนกองทนุรวมหุ้นระยะยาว   หรือ  

2) สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว   เข้ากองทนุรวมอื่น(ที่ไม่ใช่กองทนุรวมหุ้นระยะยาว)ได้ 

 โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
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  2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว   

  3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อกองทนุ 

 
Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 

Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 
A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 

ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความ
เส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทนุในปัจจบุนั อนัได้แก่  การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุน
ในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption 
Gate) , การด าเนินการในกรณีที่ผู้ ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขาย
หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension of 
dealings)  ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนอันได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อน
ต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน
การขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นัน้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี ้ช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ หรือ ผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและ
หรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงือ่นไขข้อจ ากดัและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ  โดยบริษัทจดัการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่
ใช้แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธด้ิวยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม 

(swing pricing)  
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( swing 
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน ด้วย 
swing factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจ
เกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซือ้ขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่อง
ผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ  พิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) 
ของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทุนรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
เกินระดบั (threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัท
จดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง
ต้นทนุและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/
หรือ ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคล่องของกองทนุรวม  เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ แต่ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุใน
วันท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท า
การนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ที่มีการ
ใช้เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  swing 
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threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน  
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ และ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดับการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและ
การใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ   20   ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วย

ลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (switch 

in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

• บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม  Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 
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• บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด  Redemption Gate และ  gate period ในแต่ละครั ง้แตกต่างกันได้  แต่  
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบั

ก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก

ส่วนท่ีเหลือได้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได้  

 
ข้อสงวนสิทธิ์  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจดัการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบใุนโครงการ 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิก
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ือง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้  Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน  
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2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมิน
ว่าสภาพคล่องของกองทนุจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ 

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข  ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการ
จะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมลูที่ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึง่ผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก เฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปล่ียนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์
ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุ
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื ้อหรือค าสั่ งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี  ้ 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

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

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่    

ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้
ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ประกาศการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ  และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
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(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได้  
 
(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ
วนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

 
 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

 
1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณี
ที่ปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 
 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ
เปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใน
กรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท

จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับค าสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันท า
การก่อนถึงวันหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
(4) ในกรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน และการก าหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั 
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุรวมได้
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม  หรือ 

 

(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

 

บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนัและบริษัทจดัการ
จะรายงานการการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตาม (1) หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเ ปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเก่ียวกับการหยดุ
การขาย  หรือหยดุรับซือ้หน่วยลงทนุ  หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยพลนั 
 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสั่งขายคืน หรือ
ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปล่ียนมอืได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
Q:  ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ด้วย

วิธีดงันี ้
ก. หนงัสือพิมพ์ 
ข. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ค. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ง. โทรติดต่อสอบถามที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
จ. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว จะได้เอกสาร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ครัง้แรกผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น 
  

ข. ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการ
ที่บริษัทจดัการก าหนด  

 
Q:  ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย

ลงทุนในกองทุนนี ้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร หรือไม่ 

A:  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึง่ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ต่อ
กรมสรรพากร เพื่อแสดงรายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทนุ) ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทุนโดย
ได้รับสิทธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้หรือไม่ก็ตาม 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วย

ลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขายคืนหน่วยลงทุน  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้จากการขาย

คืนหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทนุท่ีกรมสรรพากรก าหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อน ารายได้จากก าไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนไปรวมค านวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) พร้อมกับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่
เคยได้รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนด  
 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 

A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสิทธิในเร่ือง 

1.ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 (1).สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ ตามที่ 
  กฎหมายก าหนด 

(2) สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

2.   ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และใน
กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่ม
เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตามจ านวน
ที่ถืออยู่ 
 

3.ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงิน
ที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับ
บญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติ
อเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและ



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 

28 

หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตาม
ข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุน
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่
เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท า
ให้กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
 
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ 
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ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ 
ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
หวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู
เมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
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Q:  ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการกองทนุรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
 
A: ผูล้งทนุสามารถร้องเรียนไดโ้ดยติดต่อ: 

• บลจ.ทหารไทย จ ากดั โทรศพัท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรือ 

• ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศพัท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 

•  ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0-2256-2300 โทรสาร 0-2256-2401 

 
 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบัติไม่เป็นไป

ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทนุรวม 
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุ่มผู้ ถือหุ้ น มี
วัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการ
ท างานท่ีสร้างสรรค์    มีความโปร่งใสและมีอิสระในการด าเนินงาน 

 

และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงชื่อเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 

http://www.sec.or.th/


หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 

31 

         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 อนวุตัิร์         เหลืองทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภู่พฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองคก์ร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 79 กองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเท่ากบั 
219,979 ล้านบาท 
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค ์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 
Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A:  รายชื่อผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 

 
2539 ปริญญาโท การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) 
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จ ากัด 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้  แ ล ะ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เคราะห์เปรียบเทียบ 
ติ ด ต า มห ลั กท รัพ ย์ ท่ี
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ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ลงทุน และบริหารการ
ลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน  
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้าหน้าท่ีบริหาร
ความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่ อใ ช้ เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนท่ีกาหนด 

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
 

2552 ปริญญาโท Financial 
Management  
Rotterdam School of Management, 
Erasmus University 
 
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล  

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุน ท่ี
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

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

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

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      

http://www.tmbameastspring.com/
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โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2256-2300 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 

Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :  นายพจน์ อศัวสนัติชยั  หรือนายพิชยั ดชัณาภิรมย์ หรือ นางสาวจนัทรา ว่องศรีอดุมพร 
       บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 โทรศพัท์. 0-2587-8080   
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที่ 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703   หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
https:// www.tmbameastspring.com E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
 

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

• การลงทนุในกองทนุเปิด  JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบาย
การลงทนุต่างกนัอย่างไร 

 

 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level)  
                     

                                                                                                

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทนุนีไ้ด้  : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็นต้นไป         

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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ความเสี่ยงหลกัของกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว มี 5 ประเภท ดังนี ้

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือ
ลดต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ ปกติแล้วตลาดหุ้นมักจะขึน้ลงเป็นวัฏจกัร (Cycle) คล้ายคลึงกับ   
วฏัจกัรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความ
ผนัผวนในระหว่างช่วง 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะให้น า้หนักการลงทุนไว้ในหุ้นเต็ม 100% (Fully  
Invested) ตลอดเวลา ดงันัน้เมื่อราคาหุ้นในตลาดที่กองทุนถืออยู่มีการเปล่ียนแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทุน     
ก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้ผลตอบแทนต ่ากว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน า้หนกัการ
ลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ 

 

2.    ความเสี่ยงของตราสารทนุ  หุ้นเป็นตราสารทนุซึง่มีความเส่ียงสงูกว่าตราสารหนี ้ ทัง้นี ้เนื่องจากล าดบัชัน้  
จึงมคีวามเส่ียงเช่นเดียวกบัการเป็นเจ้าของกจิการท่ีอาจขาดทนุหรือท าก าไรได้มากน้อยในแต่ละปี หรืออาจ
ขาดทนุมากจนมีความจ าเป็นต้องปิดกจิการก็เป็นได้ ควบคู่ไปกบัความเส่ียงที่สงูกว่า ผลตอบแทนของการ
ลงทนุในหุ้นหรือกองทนุหุ้นจะสงูกว่าผลตอบแทนของการลงทนุในตราสารหนี ้ และมีความผนัผวนสงูกวา่มาก
เช่นเดียวกบัราคาหุ้นโดยทัว่ไปของการรับช าระทรัพย์สินของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทปิดกิจการอยูห่ลงัผู้ ถือตรา
สารหนีท้กุประเภท การลงทนุในหุ้น 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว จะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกทีเ่ข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ โดยพิจารณามลูค่า 
การจา่ยเงินปันผล และสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการจะปรับเปล่ียนหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ 

 
 

3.  ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึงความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกจิหรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัทท าให้ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะ
ขาดทนุ ซึง่จะส่งผลท าให้มลูคา่ของหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต า่ลง 
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ 25 บริษัท และจะลงทนุในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจไม่เกินกลุ่มธุรกจิละ 3 บริษทั ถือเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกจิได้เป็นอยา่งดี 

 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึงความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทนุลงทนุ
ไม่มีสภาพคล่องเพยีงพอ ท าให้กองทนุไม่สามารถซือ้หรือขายตราสารในปริมาณมาก ๆ ในชว่งเวลาหรือราคาที ่

       ต้องการ    
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว จะท าการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนที่มี Free 
Float อยา่งน้อย 20% ถือเป็นการพิจารณาการลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคล่อง ท าให้สามารถลดความเส่ียง 
จากการขาดสภาพคล่องได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทนุ                 

(%ของNAV) 
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อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่เกิน 10 % 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 
 

4. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  
4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

5. ทรัพย์สิน ดงันี ้  
5.1 ตราสารทนุ / หน่วย property ที่จดทะเบยีน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทนุทัว่ไป

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit 
rating อยู่ในระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 5  (SIP) ไม่เกิน 5% 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้
แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  
 
 

 

 
อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45%  เฉล่ียในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หน่วย property   ไม่เกิน 15% 
4. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
5. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
7. ตราสารดงันี ้(total SIP) 

7.1 ตราสาร ที่ไม่ได้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
7.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 
แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไม่เกิน 15%  

 

8. ตราสาร Non-investment grade/Unrated ทัง้ที่อยู่ในระบบของ organized market  และ
ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า  

ไม่เกิน 15% 

 
* ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale  อยูใ่นระดบั investment grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน  1.4500 1.3817 1.3781 1.3821 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.2500 1.2460 1.2426 1.2460 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0400 0.0267 0.0267 0.0267 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1094 0.1090 0.1088 0.1094 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีป่ระมาณการไม่ได้ 

   ภาษีเงินได้  0.0047 0.0104 0.0078 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 1.3864 1.3885 1.3899 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
                  2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

ค่าใช้จา่ยในการ 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

 ตามที่จา่ยจริง 0.01 
(1,262,624.28 บาท) 

0.01 
(692,249.86 บาท) 

0.02 
(1 ,900,276.53 บาท) 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 62 – ธ.ค 62 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 63 – ธ.ค 63 

เรียกเก็บจริง 
ม.ค 64 – ธ.ค 64 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่
เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้ เมื่อมีการ
สั่งซื อ้  ขาย หรือสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่เกินร้อยละ 
0.3 0.10 0.10 0.10 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 18.96 % 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรา
ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท )

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.00 0.00%
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 0.00 0.00%
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
(จ) ตราสารทุน 7,475,972,184.50 99.42%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร 563,668,240.55 7.50%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 

40 

 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 8,039,640,425.05 106.92%
เงินฝากธนาคาร 563,668,240.55 7.50%
หุ้นสามัญ 7,475,972,184.50 99.42%

 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,720,069,152.00 22.88%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 924,503,180.00 12.29%
 ธนาคาร 822,443,150.00 10.94%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 774,479,550.00 10.30%
 พาณิชย์ 751,731,997.50 10.00%
 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 422,835,600.00 5.62%
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 417,731,340.00 5.56%
 วัสดุก่อสร้าง 381,097,800.00 5.07%
 การแพทย์ 300,727,300.00 4.00%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 278,977,090.00 3.71%
 บรรจุภัณฑ์ 244,591,000.00 3.25%
 เงินทุนและหลักทรัพย์ 228,158,775.00 3.03%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 208,626,250.00 2.77%

อ่ืนๆ -520,167,602.14 -6.92%
ทรัพย์สินอ่ืน 644,977.18 0.01%
หน้ีสินอ่ืน -520,812,579.32 -6.93%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,519,472,822.91 100.00%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเ ปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด 505,844,652.85 6.73%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 57,823,587.70 0.77%

รวมเ งินฝากธนาคาร 563,668,240.55 7.50%
หุ้นสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค 22.88%
บมจ. ปตท. 23,500,200 893,007,600.00 11.88%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 9,653,360 441,641,220.00 5.87%
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 3,266,274 385,420,332.00 5.13%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 12.29%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 11,753,600 716,969,600.00 9.53%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 12,575,700 106,264,665.00 1.41%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 10,830,900 101,268,915.00 1.35%

 ธนาคาร 10.94%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,793,800 354,812,600.00 4.72%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,949,400 276,814,800.00 3.68%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 1,570,500 190,815,750.00 2.54%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10.30%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2,446,800 562,764,000.00 7.48%
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 2,638,200 211,715,550.00 2.82%

 พาณิชย์ 10.00%
บมจ. ซีพี ออลล์ 7,390,800 436,057,200.00 5.80%
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 4,962,000 158,784,000.00 2.11%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 10,820,055 156,890,797.50 2.09%

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.62%
บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิตส์ 1,026,300 422,835,600.00 5.62%

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 5.56%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 3,709,656 217,942,290.00 2.90%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 4,619,400 199,789,050.00 2.66%

 วัสดุก่อสร้าง 5.07%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 987,300 381,097,800.00 5.07%

 การแพทย์ 4.00%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 13,075,100 300,727,300.00 4.00%

อาหารและเคร่ืองด่ืม
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 7,084,880 180,664,440.00 2.40%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 822,700 98,312,650.00 1.31%

 บรรจุภัณฑ์ 3.25%
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ้ากัด (มหาชน) 3,532,000 244,591,000.00 3.25%

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % of NAV

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 เงินทุนและหลักทรัพย์ 3.03%
บมจ.บัตรกรุงไทย 2,121,300 125,687,025.00 1.67%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1,744,200 102,471,750.00 1.36%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.77%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 3,692,500 208,626,250.00 2.77%

รวมหุ้นสามัญ 7,475,972,184.50 99.42%
ทรัพย์สินอ่ืน 644,977.18 0.01%
หน้ีสินอ่ืน -520,812,579.32 -6.93%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,519,472,822.91 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 360,797,105.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 20.8412

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท ) % of NAV
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ผลการด าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 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 ส้ินงวด (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 ส้ินงวด (ล้านบาท) 7,520                              7,622                              9,219                           8,191                         7,421                               

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 7,660                              7,593                              8,544                           7,553                         6,441                               

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -293 -184 +1,126 +1,264 -98 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.02% 0.02% 0.04% 0.04% 0.07%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว    ณ วันท่ี

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

ร้อยละต่อปี (30 ก.ย .  64) (30 มิ.ย .  64) (30 ธ.ค.  63) (28 ธ.ค.  61) (11 พ .ย .  47)

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว +0.56% +1.50% +5.10% -2.75% +7.82%
เกณฑ์มาตรฐาน ** +2.83% +5.04% +11.76% +1.02% +8.69%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

30 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพ่ิมเติม) 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว                                                                                 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บุคคลใดบคุคลหนึ่ง(ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 

45 

ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

“กองทนุรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั จึงไม่
มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั” 
 
“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 
“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีผู้้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการ
ทราบข้อมลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียดสามารถขอดขู้อมลูได้ที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (connected 
person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักท รัพ ย์และตลาดหลักท รัพ ย์  ห รือโดยผ่ านเค รือข่ าย  Internet ของส านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th)” 
 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.tmbameastspring.com” 
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม
หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน  1 มิถนุายน 2565 

 
 

http://www.sec.or.th/

