กองทุนเปิด JUMBO 25
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 17 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิ ใช่ก ารฝากเงิ น และมี ความเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เปิ ด
JUMBO 25 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่ น ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ได้ รั บ ทราบและตกลงยิ น ยอมให้ สิ ท ธิ แ ก่ บ ริ ษั ท จัด การที่ จ ะปฏิ บัติก ารและด าเนิ น การต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้
ชวนฉบับนี ้
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุ คลที่กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า”
นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ
(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ใน
การนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ด JUMBO 25 (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนราย
ใดรายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่
นิตบิ คุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิตบิ คุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ถือหน่วยกองทุนเปิ ด JUMBO 25 และปฏิบตั ติ ามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัท
จัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิ เรี ยกร้ องความเสียหาย
จากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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บริ ษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่ จ ะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่ อประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิ เสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ด JUMBO 25
JUMBO 25 Fund (ชื่อย่อ: JB25)

อายุโครงการ

:

วันที่ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ และจัดการกองทุน :
วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ
26 สิงหาคม 2547
9 กันยายน 2547

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน
:
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุน
: กองทุนมีนโยบายที่จะเน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา
โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิ ของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริ ษัทแรกที่เข้ า
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดงั กล่าวได้ พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผล
ประกอบการของบริ ษัท การจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศที่จะจ่ายเงินปั นผลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัว
ของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม(Sector) โดยบริ ษัทจัดการจะทาการปรับเปลีย่ นรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ ในวันทาการแรก
ของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือนกันยายน
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note) แต่อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อ ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
1. เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด
100 อันดับแรก โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรายวัน โดยใช้ ราคาปิ ด ณ สิ ้นวันที่ปรากฏบนกระดาน
หลักย้ อนหลัง 1 เดือน โดยนับจากวันทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์ และวันทาการแรกถึงวันทาการสุดท้ าย
ของเดือนสิงหาคม ทัง้ นี ้ หากหลักทรั พย์ใดมีมูลค่าตามราคาตลาดรายวันย้ อนหลังต่ากว่า 1 เดือน ให้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดนับจากวันแรกที่เข้ าทาการซื ้อขายจนถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมใน
การคานวณ
2. เป็ นหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิ ของบริ ษั ทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปั นผลหรื อประกาศจ่ายเงินปั นผล ในช่วง 1 ปี ปฏิทิน
ก่อนวันทาการปรั บรายชื่อหลักทรั พย์ โดยนับจากวันทาการแรกของเดือนมีนาคมปี ก่อนหน้ าถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือน
กุมภาพันธ์ปีปั จจุบนั และวันทาการแรกของเดือนกันยายนปี ก่อนหน้ าถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนสิงหาคมปี ปั จจุบนั
3. เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ต่ากว่า 20% โดยใช้ ข้อมูล Free Float
ได้ จาก Website ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ในวันทาการสุดท้ ายของเดือนกุมภาพันธ์ และวันทาการ
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4.

5.

6.

7.

สุดท้ ายของเดือนสิงหาคมเป็ นเกณฑ์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเลิกประกาศข้ อมูล Free Float ให้ ใช้
ข้ อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ทดแทน เช่น Settrade หรื อ SET SMART เป็ นต้ น
เป็ นบริ ษัทที่ไม่อยูใ่ นกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างแก้ ไขการดาเนินงาน
หุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิที่ผา่ นหลักเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ 4 ข้ อข้ างต้ นจะถูกจัดลาดับอีกครัง้ โดยเรี ยงลาดับจากหลักทรัพย์
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดก่อน จากนันจะท
้
าการพิจารณาหลักทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) โดยจะไม่คดั เลือก
หลักทรัพย์ที่อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 3 หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ ลาดับที่ 4 ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุม่
อุตสาหกรรม (Sector) เดียวกันจะถูกคัดออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนและป้องกันการ
กระจุกตัวของกลุม่ อุตสาหกรรม (Sector)
กองทุนจะเข้ าลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้ างต้ น 25 ตัวแรกเรี ยงลาดับตามมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่เหลือจะนามาใช้ เป็ นหลักทรัพย์ในการชื่อสารอง ซึ่งเตรี ยมไว้ ในกรณีที่อาจมีบริ ษัทจดทะเบียนใด ๆ ใน 25 ลาดับแรก
ขอเพิกถอนตัวเองหรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันปรับรายชื่อหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์และความถี่ในการปรับรายชื่อหลักทรัพย์
โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั ทาให้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่เป็ นหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมกับการ
ลงทุนอีกต่อไป หรื อเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า หลักเกณฑ์ดงั กล่าวขาดคุณสมบัติของการลงทุนที่ดี มีการกระจาย
ความเสีย่ งไม่เพียงพอ เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้ าเกณฑ์ได้ ครบ 25 บริ ษัท หรื อมี
หลักทรัพย์ในกลุม่ ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลู ค่าตลาดสูงจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดของการปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 3 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันทาการปรับรายการหลักทรัพย์ เพื่อให้ เป็ นไปตามรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ที่ได้ รับการคัดเลือกนัน้
กองทุนอาจมีการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงดังกล่าวได้ มากกว่าหรื อน้ อยกว่า 25 ตัวได้

การคานวณสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ในการลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้ สดั ส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หุ้นบุริมสิทธิของ
แต่ละบริ ษัทใกล้ เคียงกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริ ษัทนัน้ ๆ เมื่อเทียบกับผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดของทัง้ 25 บริ ษัท ณ วันที่ลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่
ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณสัดส่วนการลงทุนโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันทา
การก่อนหน้ าวันที่ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณสัดส่วนการลงทุน และบริ ษัทจัดการอาจทาการปรับสัดส่วนการลงทุนเฉพาะใน
กรณีที่จาเป็ น เช่น เพื่อการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ น Round Lot หรื ออาจใช้ วิธี Optimization ในกรณีที่หลักทรัพย์บางตัวมี
สภาพคล่องต่าในช่วงก่อนและหลังวันทาการปรับรายการหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
การปรับรายชื่อหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะทาการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยใช้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น โดยจะเริ่ มลงทุนในรายชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันทาการแรกของเดือนมีนาคม และวันทาการแรกของเดือนกันยายน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้
แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
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กาไรเป็ นจานวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวจากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ซึง่ กาไรที่
ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี โดยที่ผ้ ลู งทุนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษี
อากร
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 (Benchmark) :
ตัวชี ้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลีย่ นตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีก
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 5,000 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ใน
ระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ : นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และ
พร้ อมลงทุนในระยะยาว
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทุกวันทาการ
ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
จะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสีย่ งที่รับได้ จากการลงทุน
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Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: กองทุนนี ้มีนโยบายเน้ นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทุนถืออยูม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทุนอาจให้ ผลตอบแทนต่า
กว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
ทางธุรกิจหรื อการเปลีย่ นแปลงจากปั จจัยภายในของบริ ษัทที่กองทุนลงทุน ก็มีผลกระทบเช่นกัน
Q: กองทุนเปิ ด JUMBO 25 เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ น
หรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มิถนุ ายน

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ด JUMBO 25 ได้ ทกุ วันทาการ ด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคตและ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลือ่ นไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลือ่ นไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
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หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้
ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน

การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ไ ด้ ผ่ า นบริ ษั ท จัด การ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ ง ที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย อินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
ทัง้ นีม้ ูลค่ าขัน้ ต่าในการซือ้ ครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)และมูลค่ าขัน้ ต่าในการซือ้ ครัง้ ต่ อไป(มีผลสาหรับรายการที่มีผลตัง้ แต่ วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป)

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ อง
กรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่น ๆ ที่
ต้ องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่ว ยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐาน
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2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรื อสาเนา
หลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบ
อื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่มิใช่
ธนาคารพาณิชย์

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้

ระหว่ างวันทาการ
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามเวลาที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุน ได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับ สนุนกาหนด โดยกรอก
รายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ และระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการ
หรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อม
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ด JUMBO 25”
2) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุ ณาสัง่ จ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน)” และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด
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ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจั ดการ
กาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ
บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว

ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการ
ลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ก่อนที่ทา่ นจะทารายการสัง่ ซื ้อ
ดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชี ที่ท่านประสงค์ จะให้ ตดั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ ว
เท่านัน้

ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะ
ทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทา
รายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์
จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้
ทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด)
แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ.
ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ในการซื ้อครัง้ แรก และสามารถนาสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการ ที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
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หมายเหตุ

*

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งทีร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทา
การอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืนหน่วย
ลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายหลักทรัพย์

1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จา่ ยในการขายหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ไ ด้ ผ่ า นบริ ษั ท จัด การ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ ง ที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขาย
โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อ
ติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ

- 11 -

หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคื นหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งทีร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป

การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กบั
บริ ษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทย
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามทีแ่ จ้ งไว้ ภายใน
2 วันทาการนับถัดจากวันทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ทา่ นภายใน 2 วันทาการนับถัด
จากวันที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร

 รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 4 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้
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โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ใน
ใบคาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทั ง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ทราบล่ ว งหน้ าใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
สาขา หรื อช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุ นกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการกาหนดเวลาซือ้ ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบุไว้ ตามตารางข้ างล่างนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการทารายการของกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม โดยสามารถสับเปลีย่ นกองทุนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นกองทุนได้ ทกุ วันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ สับเปลีย่ นอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ ่าในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า

1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน** ณ
สิ ้นวันทาการซื ้อขาย หักค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่า นบริ ษั ท จัด การ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ง ที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย อินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและ
ปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
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สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรือ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน

สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริ การ
ดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**

สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ

สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะทาการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่ อ นท าการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อท าการเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ปลายทางด้ วยตนเองทางอิ น เทอร์ เน็ ต ที่
www.tmbameastspring.com
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จ ะไม่ใ ห้ สับเปลี่ย นหน่วยลงทุน ไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชี พหรื อกองทุน รวมหุ้นระยะยาว หากการ
สับเปลี่ยนนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ใน
การแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับ ใบยืนยันการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ ได้ ผ่า นบริ ษั ทจัดการ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บซือ้ คืน บางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลีย่ นหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลีย่ นเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

กองทุนปลายทาง

JUMBO 25

ธนรัฐ, ธนบดี,ธนบดี RMF
ธนวัฒน์,
SET50, SET50 ปั นผล,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ ้ล,
ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF ,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า LTF
Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity, Emerging Active Equity,
US500 Equity, Global Quality Growth,
China Equity Index, China Opportunity ,
Japan Active Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ , ออยล์ฟันด์,
Global Bond RMF, US500 RMF,
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

ธนรัฐ, ธนบดี, ธนวัฒน์,
SET50, SET50 ปั นผล,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า LTF
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
China Equity Index
Global Income,
Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล
World Equity Index,
Emerging Markets Equity,
US500 Equity,
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ ,
ออยล์ฟันด์
Global Quality Growth,
Emerging Active Equity,
China Opportunity ,
Japan Active Equity

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T
T+1

T

T

T

T*

JUMBO 25

T

T

JUMBO 25
JUMBO 25
JUMBO 25

T
T
T*

T+2
T+3

JUMBO 25

T*

T* + 1

JUMBO 25

T*

T* + 2

- 15 -

หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

T*

หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด)
T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T+3 = สามวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อ
การบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF) หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) หากการสับเปลีย่ นนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี
นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรั บรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
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(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง
(3) มี ค าสั่ง ขายคื น หน่ว ยลงทุน ในช่ วงระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัดการพบว่า ราคารั บ ซือ้ คื น หน่ว ยลงทุน ไม่ถูก ต้ อ ง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ
0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นได้ ไม่เกิน
10 วันทาการนับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การ
ผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ ห้ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุนวันอื่น
และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ

- 17 -

หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
ไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไ ม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่
ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่ าห้ าวันทาการก่อนถึง
วันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ว่า ด้ วยการลงทุน ในหรื อ มีไว้ ซึ่งหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน ในต่างประเทศเพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน และการกาหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ น้ และก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ ลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม หรื อ
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลันและบริ ษัทจัดการจะรายงาน
การการไม่ขาย ไม่ รั บ ซื อ้ คืน หรื อ ไม่รั บ สับ เปลี่ยนหน่ว ยลงทุน หรื อ การหยุด รั บคาสั่งซือ้ ค าสั่ง ขายคืน หรื อ คาสัง่
สับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนิ น การของกองทุน เปิ ดนัน้ ให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1)
หรื อ (2) หรื อ (3) เกิน 1 วันทาการ บริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ว ยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน ของกองทุนเปิ ด ณ วัน ท าการสุด ท้ า ยก่ อนวัน รายงานนัน้ ให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
อาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับคา
สัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบเกี่ยวกับการหยุดการ
ขาย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อ เพื่ อ รั กษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิ น บริ ษั ท จัดการหยุดรั บ คาสั่งซือ้ หรื อ ค าสัง่ ขายคืน หรื อ คาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่
เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับ
คาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4
วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใด ๆ จากผู้ถือ
หน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ อง
แล้ ว
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สิทธิ ของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์
กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า 2) นิ ติ บุค คล รวมถึ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว น เป็ นต้ น ซึ่ง จัด ตัง้ ขึน้ ภายใต้ ก ฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์
กับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ นการโอน
เปลีย่ นมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น

Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
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สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุด บัญ ชี แ สดงสิท ธิ ใ นหน่ว ยลงทุน เว้ น แต่เ ป็ นการซื อ้ ผ่า นช่ อ งทางบางช่อ งทาง เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงิน
ปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อืน่ ของกองทุนรวมโดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณี
ที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดียวเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ ยวกับบัญชีของ
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บุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่ งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎ
ด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้ อ ก าหนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่เ ข้ า ผูกพัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ์ ข อง FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ ทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และ
เงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงิ นในประเทศไทย ผู้รับฝากทรั พย์ สิน ผู้สนับสนุน การขายและรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวมไม่
สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ู ถือหน่วย
ลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึ งเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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หรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐ
ทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคย
ให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุ
ไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อ ง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติ ดต่อ:
 บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
(หนึง่ ร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็ นแกนนาของกลุม่ ผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนที่
เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการ
ดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อ
เป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตงั ้ ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
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รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
MR. BERNARD THYE PENG TEO
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
นาย ศรัณย์
ภูพ่ ฒ
ั น์
นาย อดิศร
เสริ มชัยวงศ์
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริ มชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณพิพฒ
ั น์
พิศณุวงรักษ์
คุณศิริภรณ์
ขอเกียรติวงศ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์
คุณเบญจรงค์
เตชะมวลไววิทย์
คุณเปรมอนันต์ วิชนุปรุ ัม สะบรามาเนียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบัญชีการเงิน

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
72 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
211,565 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพิพฒ
ั น์
พิศณุวงรักษ์
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์
3. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ

รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2551 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2530 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการลงทุน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2546 – 2551 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2543 – 2546 ธนาคารแสตนดาร์ ดชาร์ ด
เตอร์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายตลาดตราสารหนี ้
2540 – 2543 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน
2539 ปริญญาโท การเงิน
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
(นิด้า)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริ ษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา

2546 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2544 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน
2555-2560 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด – ผู้จัดการ
กองทุน ฝ่ ายจัดสรรสินทรัพย์ การลงทุน
2546-2554 ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) – หัวหน้ าส่ วนบริหารการ
ลงทุน
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
บริ ห ารที ม งานผู้ จั ด การ
กองทุน เพื่อให้ การ
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
บริ หารจั ด การกองทุ น
ของฝ่ ายจั ด การลงทุ น
และมี ป ระสบการณ์ ก าร
ล ง ทุ น ใ น ต ล า ด อั ต ร า
แลกเปลี่ยน

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

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และก าหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล

Q:
A:

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ
โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายพจน์ อัศวสันติชยั หรื อนายพิชยั ดัชณาภิรมย์ หรื อ นางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร
บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์. 0-2587-8080
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้
หรื อทาง Website ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุน


กองทุนเปิ ด JUMBO 25 นีม้ ีความเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกันอย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 6 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงสูง (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงสูง (ระดับ 4) เป็ นต้ นไป
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

การลงทุนในกองทุนตราสารทุนโดยทัว่ ไปมีความเสีย่ งสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้ ความเสีย่ งหลักของกองทุนเปิ ด
JUMBO 25 มี 5 ประเภท ดังนี ้
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลด
ต่าลงในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ หรื อระยะยาวในบางครัง้ ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง การ
คาดการณ์ ของนักลงทุน ฯลฯ ปกติแล้ ว ตลาดหุ้นมักจะขึน้ ลงเป็ นวัฏจักร (Cycle) คล้ ายคลึงกับวัฏจักรเศรษฐกิ จ
(Economic Cycle) มีช่วงขาขึ ้น (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market) รวมทังมี
้ ความผันผวนในระหว่างช่วง
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 มีนโยบายที่จะให้ น ้าหนักการลงทุนไว้ ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา ดังนัน้
เมื่อราคาหุ้นในตลาดที่กองทุนถืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง
กองทุนอาจให้ ผลตอบแทนต่ากว่ากองทุนหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน หุ้นเป็ นตราสารทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากลาดับชันของการ
้
รับชาระทรัพย์สนิ ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริ ษัทปิ ดกิจการอยู่หลังผู้ถือตราสารหนี ้ทุกประเภท การลงทุนในหุ้นจึงมีความ
เสี่ยงเช่นเดียวกับการเป็ นเจ้ าของกิจการที่อาจขาดทุนหรื อทากาไรได้ มากน้ อยในแต่ละปี หรื ออาจขาดทุ นมากจนมี
ความจาเป็ นต้ องปิ ดกิจการก็เป็ นได้ ควบคูไ่ ปกับความเสีย่ งที่สงู กว่า ผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นหรื อกองทุนหุ้น
จะสูงกว่าผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี ้ และมีความผันผวนสูงกว่ามากเช่นเดียวกับราคาหุ้นโดยทัว่ ไป
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 จะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 25 บริ ษัทแรกที่เข้ าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยพิจารณามูลค่า การจ่ายเงินปั นผล และ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทจัดการจะปรับเปลีย่ นหลักทรัพย์ปีละ 2 ครัง้
3. ความเสี่ยงทางธุ รกิจ (Business Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ หรื อการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของบริ ษัท ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทประสบภาวะขาดทุน ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ มลู ค่าของหลักทรัพย์ของบริ ษัทนันลดต
้
่าลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ 25 บริ ษัท และจะลงทุนในแต่ละกลุม่ ธุรกิจไม่เกินกลุม่ ธุรกิจละ 3
บริ ษัท ถือเป็ นการกระจายความเสีย่ งทางธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) หมายถึงความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนลงทุนไม่มี
สภาพคล่องเพียงพอ ทาให้ กองทุนไม่สามารถซื ้อหรื อขายตราสารในปริ มาณมากๆในช่วงเวลาหรื อราคาที่
ต้ องการ
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด JUMBO 25 จะทาการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มี Free Float อย่างน้ อย 20% ถือเป็ น
การพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง ทาให้ สามารถลดความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องได้
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก
3. หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade หรื อ
เงินฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุน / หน่วย property ที่จดทะเบียน หรื อ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit
rating อยูใ่ นระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบของ organized market หรื อ
เทียบเท่า
6.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.4 ธุรกรรมที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark +10%
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อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ทีม่ ีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย property
4. หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
5. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
6. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
7. total SIP ซึง่ ได้ แก่
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี ้ หรื อ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้
ออกตราสารทีต่ ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 60 – มิ.ย 61

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 61 – มิ.ย 62

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ไม่เกิน 1.0000
0.9506
0.9506
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.8125
0.8095
0.8095
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0400
0.0321
0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1094
0.1090
0.1090
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0381
0.0000
0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีป่ ระมาณการไม่ได้
ภาษี เงินได้
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
0.0000
0.0000
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริ งทังหมด
้
0.9506
0.9506
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว

ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 60 – มิ.ย 61
0.04
(1,784,975.98 บาท)

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 61 – มิ.ย 62
0.02
(1,451,526.53 บาท)

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 62 – มิ.ย 63
0.9495
0.8085
0.0321
0.1089
0.0000
0.0099
0.9594

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 62 – มิ.ย 63
0.02
(1,312,376.80 บาท)

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วย
ลงทุน (Spread) ทีเ่ รี ยก
เก็บจากผู้ทารายการนี ้
(เก็บเข้ ากองทุน)

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 60 – มิ.ย 61

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 61 – มิ.ย 62

เรียกเก็บจริง
ก.ค. 62 – มิ.ย 63

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.3

0.10

0.10

0.10
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท แต่ไม่เกิน
1,000 บาทต่อครัง้ )

5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขัน้
(คิดค่าธรรมเนียม
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
ต่า 100 บาท แต่ไม่ ขันต
้ ่า 100 บาท แต่
100 บาท แต่ไม่เกิน
เกิน 1,000 บาทต่อ ไม่เกิน 1,000 บาท
1,000 บาทต่อครัง้ )
ครัง้ )
ต่อครัง้ )

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

15.53%

ทัง้ นี ้ ค่า ธรรมเนี ยม หรื อ ค่า ใช้ จ่ายตามที่ ได้ ระบุไว้ ในโครงการ อาจมี การเปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึน้ โดยไม่เกิ น ร้ อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

สรุ ปข้ อมูลการลงทุน
กองทุ น เปิ ด JUMBO 25
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563
กลุ่ ม ของตราสาร

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลั ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิ สาหกิจ
(ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวั ล ผู้สลั กหลั ง หรือผู้ค้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับต่้ากว่ าอั นดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอั นดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร

% of NAV

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

6,509,830,181.90
759,133,322.10

98.46%
11.48%
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

กองทุ น เปิ ด JUMBO 25
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563
จ้ า นวนเงิน ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงิน ฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงิน ฝากธนาคาร
หุ้ น สามั ญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ. ปตท.
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
พาณิชย์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
อาหารและเครื่องดืม่
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. โอสถสภา
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วัสดุก่อสร้าง
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
การแพทย์
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
644,196,750.53
114,936,571.57
759,133,322.10

24,611,800
9,191,000
3,420,836

929,095,450.00
346,960,250.00
313,861,703.00

12,309,500
11,334,900
13,170,600

744,724,750.00
128,084,370.00
125,120,700.00

7,740,400
11,332,001
3,453,200

524,412,100.00
174,512,815.40
136,401,400.00

2,562,200
2,762,900
28,752,300

474,007,000.00
155,413,125.00
97,757,820.00

2,925,900
2,062,200
1,644,800

212,127,750.00
192,300,150.00
175,993,600.00

7,420,040
2,588,200
3,979,970

235,586,270.00
98,351,600.00
80,793,391.00

1,034,000

380,512,000.00

3,885,122
4,837,900

179,686,892.50
134,251,725.00

13,693,600

308,106,000.00

3,867,200
10,296,700

188,526,000.00
78,254,920.00

1,826,700

94,988,400.00
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

% of NAV
9.74%
1.74%
11.48%
24.05%
14.05%
5.25%
4.75%
15.09%
11.26%
1.94%
1.89%
12.63%
7.93%
2.64%
2.06%
11.00%
7.17%
2.35%
1.48%
8.78%
3.21%
2.91%
2.66%
6.27%
3.56%
1.49%
1.22%
5.76%
5.76%
4.75%
2.72%
2.03%
4.66%
4.66%
4.03%
2.85%
1.18%
1.44%
1.44%

จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย
รวมหุ้ น สามั ญ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จ้านวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
6,509,830,181.90
1,990,541.93
-659,608,796.17
6,611,345,249.76
182,201,599.43
36.2858
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

% of NAV
98.46%
0.03%
-9.97%
100.00%

กองทุ น เปิ ด JUMBO 25
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563
มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนส่งและโลจิสติกส์
พาณิชย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคาร
อาหารและเครื่องดืม่
วัสดุก่อสร้าง
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
การแพทย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
อื่ น ๆ
ทรัพย์สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

7,268,963,504.00
759,133,322.10
6,509,830,181.90
1,589,917,403.00
997,929,820.00
835,326,315.40
727,177,945.00
580,421,500.00
414,731,261.00
380,512,000.00
313,938,617.50
308,106,000.00
266,780,920.00
94,988,400.00
-657,618,254.24
1,990,541.93
-659,608,796.17
6,611,345,249.76
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

% of NAV
109.94%
11.48%
98.46%
24.05%
15.09%
12.63%
11.00%
8.78%
6.27%
5.76%
4.75%
4.66%
4.03%
1.44%
-9.94%
0.03%
-9.97%
100.00%

ผลการด้ าเนิ น งานระหว่ างงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

30 มิ . ย. 63

28 มิ . ย. 62

29 มิ . ย. 61

30 มิ . ย. 60

30 มิ . ย. 59

46.4435

42.0322

37.6671

33.4387

34.8559

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

36.2858

46.4435

42.0322

37.6671

33.4387

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

-21.71%

+10.53%

+11.46%

+12.65%

-4.07%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

-20.39%

+12.75%

+8.83%

+12.83%

-4.68%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

7,790

5,907

3,203

3,001

2,965

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)

6,611

7,790

5,907

3,203

3,001

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

7,120

7,206

4,564

3,063

2,777

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

+619

+1,173

+2,439

-163

+151

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.18%

0.17%

0.21%

0.22%

0.11%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
JB25

Benchmark 1 Return

400.00%

350.00%

300.00%

258.09%
250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%

-50.00%
10-Sep-04

30-Jun-20

ผลการด้ าเนิ น งานของกองทุ น เปิ ด JUMBO 25 ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563
ร้ อ ยละต่อ ปี

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น

ย้ อ นหลั ง 1 ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(31 มี . ค. 63)

(30 ธ.ค. 62)

(28 มิ . ย. 62)

(30 มิ . ย. 60)

(9 ก.ย. 47)

+17.23%
+18.24%

-14.47%
-15.41%

-21.71%
-20.39%

-1.24%
-0.82%

+8.47%
+7.63%

กองทุนเปิด JUMBO 25
เกณฑ์มาตรฐาน **

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
** เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)
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หนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล กองทุ น รวม ( Q&A)กองทุ น เปิ ด JUMBO 25

ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ด JUMBO 25 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ อย่ างไร
การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของ
กรมธรรม์ได้ ที่บริ ษัทอเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอลชัวรันส์ จากัด โทร. 0-2638-7400 โทรสาร 0-2634-8053
E-mail: th.investmentlink@aia.com
3. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่ แี ตกต่ างจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนปกติท่ ซี อื ้ หน่ วย
ลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิ ตา่ งๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
ใดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผู้ เอาประกันภัย จากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดย
บริ ษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการลงทุน ในหน่วยลงทุน
4. สิทธิ ในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิ ในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึง รายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มี ผ ลกระทบอย่างมีนัย สาคัญต่อสิทธิ ป ระโยชน์ ของผู้ถือ หน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อ
การรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริ ษัทประกันชีวิต
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9. สิท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มูล จากบริ ษั ท ประกัน ชี วิต เกี่ ยวกับ ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่นสิทธิ ในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ และ การได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนาม
ของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุน ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด JUMBO 25 ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด
JUMBO 25 ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย
จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกั นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่ บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อมูล ที่ อ าจมี ผ ลต่อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครื อข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญ าตให้ พ นักงานลงทุนในหลักทรั พ ย์ เพื่ อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณี ที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“ผู้ล งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิ ทธิ ออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิ ออกเสี ยงของกองทุนได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิจ ารณาร่ างหนัง สือชี ช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ม้ ิไ ด้ เป็ นการแสดงว่า ส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 10 กันยายน 2563
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