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ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 18 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

หนังสื อชี ช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  (Q&A)กองทุน เ ปิด  JUMB O 25   
 

  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
JUMBO 25 เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

ในกรณีท่ีกองทนุเปิด JUMBO 25 ไมส่ามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีส านกังานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่
สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น                
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ              
เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตา่งๆ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  ทัง้นี  ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชี ้
ชวนฉบบันี ้

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบคุคลท่ีกองทนุเปิด JUMBO 25 ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกวา่”
นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทนุใดๆ 
(รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักล่าว) ท่ีกองทนุเปิด JUMBO 25 เข้าลงทนุ เป็นต้น] บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิใน
การน าส่งข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิด JUMBO 25 (“กองทนุ”)ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
ใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอ่ืนใดท่ีก าหนดตามท่ี
นิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลท่ีดงักล่าว เพ่ือให้ นิตบิคุคลดงักล่าว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้
ถือหนว่ยกองทนุเปิด JUMBO 25 และปฏิบตัติามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิ เรียกร้องความเสียหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ท่ี
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทนุ  
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิด JUMBO 25 

  JUMBO 25 Fund   (ช่ือยอ่: JB25) 

อายุโครงการ :  ไมก่ าหนดอายโุครงการ   

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตัง้และจัดการกองทุน :  26 สงิหาคม 2547 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :  9 กนัยายน 2547 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  
นโยบายการลงทุนของกองทุน  :        กองทนุมีนโยบายที่จะเน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (Fully Invested) ตลอดเวลา 
โดยจะลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 25  บริษัทแรกที่เข้า
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์  เกณฑ์ดงักลา่วได้พิจารณาถึงมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผล
ประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผลสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ และการควบคมุการกระจกุตวั
ของหลกัทรัพย์ในแต่ละอตุสาหกรรม(Sector) โดยบริษัทจดัการจะท าการปรับเปลีย่นรายช่ือหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ในวันท าการแรก
ของเดือนมีนาคม และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายน  

 

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  และตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) แต่อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด    

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ 
1. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สงูสดุ 

100 อนัดบัแรก โดยค านวณจากคา่เฉลี่ยมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดรายวนั โดยใช้ราคาปิด ณ สิน้วนัที่ปรากฏบนกระดาน
หลกัย้อนหลงั 1 เดือน โดยนบัจากวนัท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ และวนัท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนสิงหาคม ทัง้นี ้หากหลกัทรัพย์ใดมีมูลค่าตามราคาตลาดรายวนัย้อนหลังต ่ากว่า 1 เดือน ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดนบัจากวนัแรกที่เข้าท าการซือ้ขายจนถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมใน
การค านวณ 

2. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือประกาศจ่ายเงินปันผล ในช่วง 1 ปีปฏิทิน
ก่อนวันท าการปรับรายช่ือหลกัทรัพย์ โดยนับจากวนัท าการแรกของเดือนมีนาคมปีก่อนหน้าถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือน
กมุภาพนัธ์ปีปัจจบุนั และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายนปีก่อนหน้าถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนสงิหาคมปีปัจจบุนั 

3. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ต ่ากว่า 20% โดยใช้ข้อมลู Free Float 
ได้จาก Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ และวนัท าการ
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สดุท้ายของเดือนสิงหาคมเป็นเกณฑ์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเลิกประกาศข้อมลู Free Float ให้ใช้
ข้อมลูจากแหลง่ที่เช่ือถือได้ทดแทน เช่น Settrade หรือ SET SMART เป็นต้น 

4. เป็นบริษัทท่ีไมอ่ยูใ่นกลุม่บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งแก้ไขการด าเนินงาน 
หุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิที่ผา่นหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกทัง้ 4 ข้อข้างต้นจะถกูจดัล าดบัอีกครัง้โดยเรียงล าดบัจากหลกัทรัพย์
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสงูสดุก่อน จากนัน้จะท าการพิจารณาหลกัทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) โดยจะไม่คดัเลือก
หลกัทรัพย์ที่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัเกิน 3 หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ตัง้แตล่ าดบัท่ี 4 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุม่
อตุสาหกรรม (Sector) เดียวกนัจะถกูคดัออกจากรายช่ือหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทนุและป้องกนัการ
กระจกุตวัของกลุม่อตุสาหกรรม (Sector) 

5. กองทนุจะเข้าลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกข้างต้น 25 ตวัแรกเรียงล าดบัตามมลูค่าตามราคาตลาดหลกัทรัพย์
ส่วนที่เหลือจะน ามาใช้เป็นหลกัทรัพย์ในการช่ือส ารอง ซึ่งเตรียมไว้ในกรณีที่ อาจมีบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ใน 25 ล าดบัแรก       
ขอเพิกถอนตวัเองหรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนก่อนวนัปรับรายช่ือหลกัทรัพย์ 

6. ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลอืกหลกัทรัพย์และความถ่ีในการปรับรายช่ือหลกัทรัพย์
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัท าให้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่เป็นหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสมกบัการ
ลงทุนอีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลกัเกณฑ์ดงักล่าวขาดคณุสมบตัิของการลงทนุที่ดี มีการกระจาย
ความเสีย่งไมเ่พียงพอ เช่น เกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ได้ครบ 25 บริษัท หรือมี
หลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลูค่าตลาดสงูจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะแจ้ง
รายละเอียดของการปรับเปลีย่นหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมต่ ่ากวา่ 3 วนัท าการ 

7. ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามรายช่ือหลกัทรัพย์ใหม่ที่ได้รับการคดัเลือกนัน้ 
กองทนุอาจมีการถือครองหลกัทรัพย์ในช่วงดงักลา่วได้มากกวา่หรือน้อยกวา่ 25 ตวัได้ 

 

การค านวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะลงทนุโดยจะพยายามให้สดัสว่นการลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือ หุ้นบริุมสทิธิของ
แตล่ะบริษัทใกล้เคียงกบัสดัสว่นมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทนัน้ ๆ  เมื่อเทียบกบัผลรวมของมลูคา่หลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดของทัง้ 25 บริษัท ณ วนัท่ีลงทนุ อยา่งไรก็ตามบริษัทจดัการจะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทใดบริษัทหนึง่
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านวณสดัสว่นการลงทนุโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท า
การก่อนหน้าวนัที่ลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณสดัส่วนการลงทุน และบริษัทจดัการอาจท าการปรับสดัส่วนการลงทนุเฉพาะใน
กรณีที่จ าเป็น เช่น เพื่อการส่งค าสั่งซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น Round Lot หรืออาจใช้วิธี Optimization ในกรณีที่หลกัทรัพย์บางตวัมี
สภาพคลอ่งต ่าในช่วงก่อนและหลงัวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์ 
บริษัทจัดการจะท าการปรับรายช่ือหลกัทรัพย์ที่ลงทนุทุก 6 เดือน โดยใช้หลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรัพย์ตามที่ได้กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น โดยจะเร่ิมลงทนุในรายช่ือหลกัทรัพย์ใหมใ่นวนัท าการแรกของเดือนมีนาคม และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายน 
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปก าไรจากมลูค่าหน่วย
ลงทนุที่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หรือสว่นต่างของราคาของตราสารที่กองทนุเข้าลงทนุ เช่น หากท่านซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายในครัง้
แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามลูค่าหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
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ก าไรเป็นจ านวน 1 บาทตอ่หนว่ย แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับก าไรดงักลา่วจากการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุเทา่นัน้ ซึง่ก าไรท่ี
ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทนุดงักล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยที่ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษี
อากร 

ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิด JUMBO 25 (Benchmark) : 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถึง
วนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทยีบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีก
ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
Q:    กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 
A:  จ านวนเงินทนุโครงการนีเ้ทา่กบั 5,000 ล้านบาท  

 
Q:  กองทุนเปิด JUMBO 25 เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ใน

ระยะเวลาเท่าใด 
A: - เหมาะสมกับ   :  นกัลงทนุที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกบัความผนัผวนของตลาดหุ้น และ

พร้อมลงทนุในระยะยาว 
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หรือขายคืนได้ทุกวนัท าการ 
ดงันัน้ ระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
จะต้องค านงึถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทนุได้ ผลตอบแทนที่คาดหวงั และความเสีย่งที่รับได้จากการลงทนุ 
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Q:  ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้
A:   กองทนุนีม้ีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา หากราคาหุ้นในตลาดที่กองทนุถืออยูม่ีการ

เปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะตลาด มลูค่าหน่วยลงทนุก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง กองทนุอาจให้ผลตอบแทนต ่า
กว่ากองทนุหุ้นอื่นๆ ที่อาจลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจหรือการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัทท่ีกองทนุลงทนุ ก็มีผลกระทบเช่นกนั 

 
Q:  กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้น

หรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น   

Q:  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี คือ วนัท่ี 30 เดือน มิถนุายน 

 
ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปล่ียนและโอนหน่วยลงทุน 

 
Q:  ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผู้ที่สนใจลงทนุสามารถซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเปิด JUMBO 25 ได้ทกุวนัท าการ ด้วยวิธี 

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

 ค.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
              จ.    วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัให้มีขึน้ในอนาคตและ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 
ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย 
 

ผู้ที่สนใจลงทนุในกองทนุที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมน าเอกสารประกอบมาติดตอ่
ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ามี)  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน            

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดา 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลือ่นไหวของบญัชีธนาคารที่ต้องการใช้          
       ร่วมกบับญัชีกองทนุ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากดั 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2. ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอ านาจ 
       ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลือ่นไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีต้องการใช้ร่วมกบับญัชีกองทนุ 
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หมายเหต ุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลกูค้า ลกูค้าต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

                 2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
                     การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการยกเลกิรายการซือ้ รายการขายคืน รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หากรายการดงักลา่วได้
ด าเนินการตามค าสัง่เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน   
 

การซือ้หน่วยลงทุน 

มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ                                                                              มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   

ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้หลกัทรัพย์    0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
  
หมายเหต ุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย   อินเทอร์เน็ต 
    ** มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
   และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
                 *** 0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 
 
          วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้สามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน  ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  และค าขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชดัเจน และยื่นเงินคา่ซือ้หนว่ ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน 
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2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้สัง่ซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด JUMBO 25 ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุท่ีได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วหรือส าเนา
หลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบ
อื่นใด ท่ีสามารถให้บริการได้ ทัง้นีผู้้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

  

ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวันท าการ 
1. บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีมิใช่
ธนาคารพาณิชย์ 

ช าระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  

หรือตามเวลาท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3.  เจ้าหน้าท่ีส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
     (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหต ุ    *    ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
          กรณีช าระด้วยเงนิสด  (รวมถงึการโอนเงินผ่านธนาคาร)    

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ และระบจุ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ให้ชดัเจน* 

กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัทจดัการ
หรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ซือ้ พร้อม
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบจุ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบเุลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกัลงบนด้านหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจดัการ 
    กรุณาสัง่จ่าย "กองทนุเปิด JUMBO 25”  
 
2) กรณีที่สั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
กรุณาสัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซ้ือ
คืน)” และ/หรือ สัง่จ่ายตามที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะแหง่ก าหนด  
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    ซือ้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ ใช้และรหัสผ่านส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.tmbameastspring.com  ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง** โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ
ก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
หรือ บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงิน
ฝากของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 

 

     ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการ
ลงทนุอตัโนมตัิ” และยื่นพร้อมสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้่อนท่ีทา่นจะท ารายการสัง่ซือ้
ดงักล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่านประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว
เทา่นัน้  

   ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าทีจ่ะ
ท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท า
รายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์
จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนี ้
ทราบ  และผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องลงนามในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด) 
แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ 
บมจ. ธนาคารยโูอบี หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกบับริษัทจดัการให้สามารถหกับญัชีเงินฝาก
ของ   ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ในการซือ้ครัง้แรก และสามารถน าสมดุ
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาปรับให้เป็นปัจจบุนัได้ทกุวนัท าการ ที่ บลจ.ทหารไทย  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
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หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ทีร่ะบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

  **  รายการซือ้ที่ท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าสัง่ไว้เพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป ทัง้นี  ้เวลาท า 
   การอาจแตกตา่งไปตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารและบริการท่ีเลอืกใช้  

การขายคนืหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหนว่ย
ลงทนุ ดงันี ้

1.   ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2.  อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3.     ค าสัง่ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 

 
มลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนแตล่ะครัง้ 1 บาท ขึน้ไป* 
 ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ                                                                 มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**   
                                                                                                      ณ   สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการขายหลกัทรัพย์                                       0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  **  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
 

           ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วยทกุครัง้ที่ท าการสัง่ขายคืน กรุณากรอกใบค าสัง่ขาย
โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายให้ชดัเจน 

   ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักลา่วแล้ว สามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง** 

 

     ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆกนั โดยก าหนดค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วย
ตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือ
ติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
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   ขายผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการนีไ้ด้ จนถงึเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนเงินสทุธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนมากกวา่
มลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 
หมายเหต ุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ทีร่ะบบ 

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต                          
                  **  กรณีที่สัง่ขายหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่ขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการตามค าสัง่ที่ระบไุว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่แจ้งไว้กับ
บริษัทจดัการ  ซึง่สามารถเลอืกวธีิที่สะดวกดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามทีแ่จ้งไว้ ภายใน 
2 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 

 น าเช็คเข้าบัญชีเงนิฝากที่ธนาคารอ่ืน   
บลจ.ทหารไทย จะน าเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของทา่นท่ีธนาคารอื่น (ตามที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ โดยจะน าเช็คเข้าบญัชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ทา่นภายใน 2 วนัท าการนบัถดั
จากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนนิการได้ภายในชว่งเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 

  รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ. ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสง่เช็คให้ตามที่อยูท่ี่ให้ไว้ในใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภายใน 4 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้ 
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  โอนเงนิด้วยวิธีบาทเน็ต   
              ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเนต็ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบไุว้ใน

ใบค าสัง่ขายให้ชดัเจน หรือติดตอ่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร. 1725 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน  
www.tmbameastspring.com หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
สาขา หรือช่องทางอื่น 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 
อีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการเปิดบญัชีกองทนุปลายทางก่อน  
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการก าหนดเวลาซือ้ขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบไุว้ตามตารางข้างลา่งนี ้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการท ารายการของกองทุนที่ลงทนุใน
ตา่งประเทศดงักลา่วเพิ่มเติม  โดยสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นกองทนุได้ทกุวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ดงันี ้
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.tmbameastspring.com 
3. ค าสัง่สบัเปลีย่นอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไมเ่ป็นบญัชีร่วมเทา่นัน้) 
 
มลูคา่ขัน้ต ่าในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ                                                              1 บาท ขึน้ไป* 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า                                                     มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ**   

  ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขาย บวกคา่ใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ 
ราคาในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก                                          มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ**   ณ 

สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัคา่ใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์                    0.10%*** ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
                                                                                                        (โปรดดตูารางกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) 
หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย อินเทอร์เน็ต 
**   มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้และ

ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

    ***  0.10% เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปัจจบุนั  
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          สับเปล่ียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ตามเวลาที่ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหนว่ยที่ต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง 
และช่ือกองทนุปลายทางให้ชดัเจน 

 

          สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tmbameastspring.com 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ลงนามในใบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหสัผู้ใช้และรหสัผา่นส าหรับใช้บริการ
ดงักลา่วแล้ว สามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง** 

   สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นงวด งวดละเทา่ๆ กนั  โดยก าหนดค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
อตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวธีิการอื่นท่ีอาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ 

  สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าท่ีส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และไม่
เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการนีไ้ด้ จนถงึเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดต่อสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ ของ บลจ .ทหารไทย หรือผู้สนบัสนุน เพื่อเปิดบญัชีกองทุน
ปลายทางก่อนท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่  
www.tmbameastspring.com 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว หากการ
สบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม             
 

หมายเหต ุ  *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบ 
คอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             

     **  กรณีที่สัง่สบัเปลีย่นหลงัเวลาที่ก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ

สับเปลี่ยนออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

JUMBO 25 

ธนรัฐ, ธนบดี,ธนบดี RMF,ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั T T + 1 
ธนวฒัน์,  

SET50, SET50 ปันผล, 
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,  

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,             
 จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั  
เฟลก็ซิเบิล้, 

ธนไพศาล RMF, ธนไพบลูย์ RMF, 
SET 50 RMF, JUMBO 25 RMF , 
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า RMF, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF, 
JUMBO 25 ปันผล LTF, 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF 

T T 

Global Income, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล,  
World Equity Index,  

Emerging Markets Equity, Emerging Active Equity,  
US500 Equity, Global Quality Growth, 
 China Equity Index, China Opportunity , 

Japan Active Equity, 
โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์, ออยล์ฟันด์,  

Global Bond RMF, US500 RMF, 
 โกลด์ สงิคโปร์ RMF 

T T* 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั,         
ธนวฒัน์,                    

 SET50, SET50 ปันผล, 
 จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                     

จดัทพัลงทนุ ระยะปานกลาง,           
จดัทพัลงทนุ ระยะยาว, 

JUMBO PLUS  ปันผล LTF, 
JUMBO 25 ปันผล LTF 

JUMBO 25 T T 

ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า LTF JUMBO 25 T T+2 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ JUMBO 25 T T+3 

China Equity Index               JUMBO 25 T* T*  
Global Income,  

Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปันผล 
World Equity Index,   

Emerging Markets Equity,  
US500 Equity,  

โกลด์ ฟันด์, โกลด์ สงิคโปร์,   
ออยล์ฟันด์             

JUMBO 25 T* T* + 1 

Global Quality Growth,  
Emerging Active Equity, 

 China Opportunity , 
Japan Active Equity 

JUMBO 25 T* T* + 2 
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หมายเหต ุ :  * ใช้ราคารับซือ้คืน (Bid Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
                ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวนัท่ีระบใุนตารางข้างต้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขแต่ละกองทนุ 
  T     = วนัท ารายการ (ภายในเวลาที่ก าหนด)                  T*       = วนัท าการซือ้ขาย (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
  T+1 = วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ                            T*+1   = วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย 
  T+3 = สามวนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการ               T*+2   = สองวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย    
 
Q:  กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
A:  -  บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

  2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา 
   ของนิติบคุคลดงักลา่ว   
  3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ย

ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี  ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักลา่ว   

  5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

- บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวเมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไป
ตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่กองทนุ 

 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปกองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF) หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) หากการสบัเปลีย่นนัน้ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุนไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปี
นัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์  

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

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน 
 หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
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(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง  

 
(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้ไมเ่กิน 
10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การ
ผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดตอ่ทกุ

แห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ หากถึงวนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุวนัอื่น 

และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี  ้บริษัทจดัการจะต้อง
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี  ้ 
 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
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(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
ไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับ
มาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่
ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับค าสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการก่อนถึง
วนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
(4) ในกรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ และการก าหนดอตัราสว่นการลงทนุ เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึ น้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 

 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุรวมได้ลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวม  หรือ 

 
(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการจะรายงาน
การการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2)  หรือ (3)  เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
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รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั 
  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  
 

2.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้วหรือหยุดรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกบัการหยดุการ
ขาย  หรือหยดุรับซือ้หนว่ยลงทนุ  หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่
เกิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือ
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2565)   บริษัทจัดการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือ
จะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หากบริษัทจดัการจะเพิ่มเติมการใช้เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกองทนุอนั
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ( liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice 
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period) นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือชี ้ช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมฉบบันี ้และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลอืกใช้เคร่ืองมืออยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยการใช้เคร่ืองมือชนิดหนึง่ ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขที่ใช้แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการ
ใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 
 
   การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing)  
 
การปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใช้ในการค านวณราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทนุรวมที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยตั่าง ๆ 
เช่น การซือ้ขายทรัพย์สนิ หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สนิมีความผนัผวนหรือสภาพคลอ่งผิดปกติ หรือ เหตกุารณ์อื่นท่ีสง่ผล
กระทบต่อต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม เป็นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายใน
เวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวมทกุวนัท าการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาก าหนดระดบั ( threshold) ของ
มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ด้วยสตูรการค านวณทที่สะท้อนต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม เฉพาะวนัท าการที่กองทนุรวมมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก าหนดไว้ 
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

• บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั   

• swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
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ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ 
ต้นทนุในการปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง  
2. พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทนุทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ แต่
ไมเ่กินอตัราสงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท า
การท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น
ของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หนว่ยลงทนุที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไม่ได้
รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้
เคร่ืองมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุเทียบกบัมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า  swing 
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threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซือ้
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง  

       รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไป
ตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกได้เทา่ที่ Redemption Gate ที่ก าหนด  เมื่อเกิดสถานการณ์ไมป่กติหรือประเมินวา่สถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งชีส้ถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช้ Redemption Gate 
จะต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

• บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไป
ตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ที่ไมป่กติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วย

ลงทนุสทุธิของกองทนุค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

(switch out)  

• บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัสว่น (pro-
rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate 
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• บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกนัได้ แต ่Redemption 
Gate จะไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

• ค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ย

ลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ

จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและ

สบัเปลีย่นออกสว่นท่ีเหลอืได้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

• บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

• ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลอ่งอื่นได้  
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อตัรา Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  การใช้ เค ร่ืองมืออื่นแทน  Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการ
อาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัช้า  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสนิใจเร่ืองตา่ง  
ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

• บริษัทจดัการจะเป็นผู้ใช้ดลุพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือ
นี ้ 

• บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไมป่กติ หรือประเมินวา่สถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย  Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.    ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สนิ  
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2.    สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคลอ่งของกองทนุจะไมส่อดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจาก
มีการไถ่ถอนมากกวา่ R 

o กบักองทนุปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม edemption Gate ที่ก าหนดไว้  
3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทนุปลายทางมกีารใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะ
พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้อง 
เมื่อกองทนุปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ตามข้อมลูที่
ได้รับจาก กองทนุปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ ถือหน่วยอาจจะได้รับช าระเงินจากค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ 
วนัท่ีใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ และค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส าคญั โดยด าเนินการตามภายใต้หวัข้อกองทนุรวมทัว่ไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และ
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี  ้ 
1. ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
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ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  

 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชี
กองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ และยื่นต่อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมกบั
ค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยนืยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 
วนัท าการถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้ท าการโอนหนว่ยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใด ๆ จากผู้ ถือ
หนว่ยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้อง
แล้ว  
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกช่ือผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตาม
ก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์
กบั  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย
ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
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ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์
กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจดัการก าหนด  ยกเว้นการโอน
เปลีย่นมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
 

Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 
หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A:   ทา่นสามารถติดตามหรือสอบถามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ด้วยวิธี
ดงันี ้

ก. Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

ข. ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดตอ่สอบถามที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ บลจ.ทหารไทย  โทร.1725 
ง. สอบถามได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 

 
 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการสัง่ซือ้หรือขายกองทนุนีแ้ล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดงันี ้   
 

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซือ้ผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเต อร์เน็ต หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น   

ข.    ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร 
A:     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีจ้ะถกูจ ากดัสทิธิในเร่ือง 
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1. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 

หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

2. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ิน
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ           
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีส าคญัใน
สองกรณี คือ 
(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุ
กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)   มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไม่
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สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเ ป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)   
จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐ
ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคย
ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า      
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุ
ไว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมูลคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทุนดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
 

Q:  ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีง ได้ที่  
www.tmbameastspring.com 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 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 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 
 

 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  

 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 16 ตลุาคม 2539 ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

(หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นแกนน าของกลุม่ผู้ ถือหุ้น มีวตัถปุระสงค์ให้เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุท่ีเสนอทางเลอืกในการลงทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการท างานท่ีสร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระ
ในการด าเนินงาน 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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และเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2545 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทหารไทย จ ากดั ได้ท าการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือ
เป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือสว่นลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 1725 
Website : https:// www.tmbameastspring.com    

                                                                       E-mail : marketing@tmbameastspring.com 
 

 
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 MR. WAI KWONG SECK กรรมการ 
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการ 
นาย อนวุตัิร์         เหลอืงทวีกลุ กรรมการ 
นาย ศรัณย์          ภูพ่ฒัน์ กรรมการ 
นาย อดิศร           เสริมชยัวงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 
คณุอดิศร            เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 
คณุธิดา  โชติยานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ - ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจองค์กร 

และฝ่ายทะเบียน 
คณุศิริภรณ์  ขอเกียรติวงศ์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและเทคโนโลยี 
คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
คณุเบญจรงค์      เตชะมวลไววิทย์  รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ 
คณุเปรมอนนัต์ วิชนปุรัุม สะบรามาเนยีน รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีการเงิน 
 
จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 76 กองทนุ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
221,528 ล้านบาท  
 

Q:  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:  1. คณุพงษ์พนัธุ์ สขุยางค์ รองกรรมการผู้จดัการ / ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 2. คณุธีระศนัส์  ทตุิยะโพธิ   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
 
 
 
 

mailto:marketing@tmbam.com
mailto:marketing@tmbam.com
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Q:  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

A:  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

2539 ปริญญาโท การเงนิ 
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 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
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 ย์ที่
ลงทุน  และบริหารการ
ลงทุน  ตามกรอบการ
ลงทุนที่ก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์ 2550 ปริญญาโท การเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทพิย์ 
 
  
  
  
 

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

2562-ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จ ากัด  
ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภ า ว ะ ต ล า ด  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จล ง ทุ น  และ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิและการธนาคาร)  
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
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ     โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั      
โทรศพัท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3200 
นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 

Q:   รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A:     นายพจน์ อศัวสนัติชยั หรือนายพชิยั ดชัณาภิรมย์   หรือ นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอดุมพร 
       บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เลขท่ี 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   
      โทรศพัท์. 0-2587-8080   

 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 
A:  ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติม ได้ที่ 

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

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่ประเทศ  โทรศพัท์ 0-2299-1111 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้  
หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 
 

 
 

mailto:marketing@tmbameastspring.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุน 
 

• กองทุนเปิด JUMBO 25 นีม้ีความเสี่ยงแตกต่างกับกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันอย่างไร 

 
 
 

 

 
                                               

 

                                                         

                                                         
 

การลงทนุในกองทนุตราสารทนุโดยทัว่ไปมีความเสีย่งสงูกวา่การลงทนุในกองทนุตราสารหนี ้ความเสีย่งหลกัของกองทนุเปิด 
JUMBO 25 มี 5 ประเภท ดงันี ้
 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะเพิ่มสงูขึน้หรือลด
ต ่าลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ หรือระยะยาวในบางครัง้  ซึง่อาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง การ
คาดการณ์ของนกัลงทุน ฯลฯ ปกติแล้ว ตลาดหุ้นมักจะขึน้ลงเป็นวฏัจักร (Cycle) คล้ายคลึงกับวฏัจักรเศรษฐกิจ 
(Economic Cycle) มีช่วงขาขึน้ (Bull Market) และช่วงขาลง (Bear Market)  รวมทัง้มีความผนัผวนในระหวา่งช่วง 
 
 
 
 

  

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

(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 มีนโยบายที่จะให้น า้หนกัการลงทนุไว้ในหุ้นเต็ม 100% (Fully Invested) ตลอดเวลา ดงันัน้
เมื่อราคาหุ้นในตลาดที่กองทนุถืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง มลูค่าหน่วยลงทนุก็จะลดลงตาม ซึ่งในช่วงตลาดขาลง 
กองทนุอาจให้ผลตอบแทนต ่ากวา่กองทนุหุ้นอื่นๆ ท่ีอาจลดน า้หนกัการลงทนุในหุ้นไปถือเงินสดแทนได้ 

 
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน  หุ้นเป็นตราสารทนุซึ่งมีความเสี่ยงสงูกวา่ตราสารหนี ้ ทัง้นี ้เนื่องจากล าดบัชัน้ของการ

รับช าระทรัพย์สนิของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทปิดกิจการอยู่หลงัผู้ ถือตราสารหนีท้กุประเภท การลงทนุในหุ้นจึงมีความ
เสี่ยงเช่นเดียวกบัการเป็นเจ้าของกิจการที่อาจขาดทนุหรือท าก าไรได้มากน้อยในแต่ละปี  หรืออาจขาดทุนมากจนมี
ความจ าเป็นต้องปิดกิจการก็เป็นได้   ควบคูไ่ปกบัความเสีย่งที่สงูกวา่ ผลตอบแทนของการลงทนุในหุ้นหรือกองทนุหุ้น
จะสงูกวา่ผลตอบแทนของการลงทนุในตราสารหนี ้ และมีความผนัผวนสงูกวา่มากเช่นเดียวกบัราคาหุ้นโดยทัว่ไป 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 จะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ โดยพิจารณามลูค่า การจ่ายเงินปันผล และ
สภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการจะปรับเปลีย่นหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครัง้  

 

3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ  หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายในของบริษัท  ท าให้ผลประกอบการของบริษัทประสบภาวะขาดทนุ ซึ่งจะ
สง่ผลท าให้มลูคา่ของหลกัทรัพย์ของบริษัทนัน้ลดต ่าลง 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ 25 บริษัท และจะลงทนุในแต่ละกลุม่ธุรกิจไม่เกินกลุม่ธุรกิจละ 3 
บริษัท ถือเป็นการกระจายความเสีย่งทางธุรกิจได้เป็นอยา่งดี 
 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึงความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนลงทนุไม่มี
สภาพคลอ่งเพียงพอ  ท าให้กองทนุไมส่ามารถซือ้หรือขายตราสารในปริมาณมากๆในช่วงเวลาหรือราคาที่ 

       ต้องการ    
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุเปิด JUMBO 25 จะท าการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float อย่างน้อย 20% ถือเป็น
การพิจารณาการลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคลอ่ง ท าให้สามารถลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งได้ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภททรัพย์สนิ 
อัตราส่วนการลงทุน                 

(%ของNAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 

อนัดบัแรก 
ไมเ่กิน 35% 

3. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  หรือ 

เงินฝากธนาคารออมสนิ   
ไมเ่กิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย  

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเทา่  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สนิ ดงันี ้  
6.1 ตราสารทนุ / หนว่ย property ที่จดทะเบยีน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทนุทัว่ไป

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.2 ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ที่มี credit 
rating อยูใ่นระดบั investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

6.3 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั 
investment grade  

6.4 ธุรกรรมที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ1 – 6  (SIP) ไมเ่กิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  
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อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ของนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี 

2. ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ทีม่ีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. หนว่ย property   ไมเ่กิน 15% 
4. หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 20% 
5. ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
7.  total SIP ซึง่ได้แก ่

7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit)   
7.2 ตราสารหนี ้หรือ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้
ออกตราสารท่ีต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 61 – มิ.ย 62 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 62 – มิ.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 63 – มิ.ย 64 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไมเ่กิน  1.0000 0.9506 0.9495 0.9494 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 0.8125 0.8095 0.8085 0.8082 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0400 0.0321 0.0321 0.0321 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1094 0.1090 0.1089 0.1091 

    คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ไมเ่กิน 0.0381 0.0000 0.0000 0.0000 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด้ 
    ภาษีเงินได้ ตามทีจ่่ายจริง 0.0000 0.0099 0.0101 
รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 0.9506 0.9594 0.9595 

หมายเหต ุ  1. อตัราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
                  2. คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว   
 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 61 – มิ.ย 62 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 62 – มิ.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 63 – มิ.ย 64 

ตามทีจ่่ายจริง 0.02 
(1,451,526.53 บาท) 

0.02 
(1,312,376.80 บาท) 

0.04 
(1,805,395.22 บาท) 

 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 61 – มิ.ย 62 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 62 – มิ.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
ก.ค. 63 – มิ.ย 64 

คา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ (Spread) ทีเ่รียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้
(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.3 0.10 0.10 0.10 
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คา่ธรรมเนียมการโอน
หนว่ยลงทนุ 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่า 100 บาท แตไ่ม่
เกิน 1,000 บาทตอ่

ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ย
ลงทนุ 1,000 หนว่ย 
(คิดคา่ธรรมเนียม
ขัน้ต ่า 100 บาท แต่
ไมเ่กิน 1,000 บาท

ตอ่ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หนว่ย 

(คิดคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท แตไ่มเ่กิน 
1,000 บาทตอ่ครัง้) 

 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 13.90% 

ทัง้นี  ้ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
คา่ธรรมเนียม หรือ คา่ใช้จ่าย ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ 
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สรุปข้อมูลการลงทุน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง 0.00 0.00%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง 0.00 0.00%

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00%

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 0.00 0.00%

(investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

(จ) ตราสารทุน 4,155,402,709.40 98.74%

(ฉ) เงินฝากธนาคาร 161,460,705.43 3.84%

กลุ่มของตราสาร % of NAV

กองทุนเ ปิด JUMBO 25

รายงานสรุปเ งินลงทุน

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

เ งินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) 95,075,121.50 2.26%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 66,385,583.93 1.58%

รวมเ งินฝากธนาคาร 161,460,705.43 3.84%
หุ้นสามัญ

 พลังงานและสาธารณูปโภค 24.32%
บมจ. ปตท. 14,683,900 576,343,075.00 13.69%
บมจ. ปตท. ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 2,048,636 239,690,412.00 5.70%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 6,054,220 207,357,035.00 4.93%

ขนส่งและโลจิสติกส์ 13.90%
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 7,371,300 457,020,600.00 10.86%
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 7,886,900 64,278,235.00 1.53%
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 6,792,100 63,506,135.00 1.51%

 พาณิชย์ 10.64%
บมจ. ซีพี ออลล์ 4,635,200 278,112,000.00 6.61%
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 6,785,901 97,716,974.40 2.32%
บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 2,068,100 71,866,475.00 1.71%

 ธนาคาร 10.15%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 1,752,200 171,715,600.00 4.08%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,222,600 144,266,800.00 3.43%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 985,000 111,305,000.00 2.64%

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10.09%
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1,534,400 262,382,400.00 6.23%
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ 1,654,600 107,549,000.00 2.56%
บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน 17,217,500 54,751,650.00 1.30%

 วัสดุก่อสร้าง 6.36%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 619,300 267,537,600.00 6.36%

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 6.07%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2,326,522 137,264,798.00 3.26%
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 2,897,200 118,060,900.00 2.81%

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.59%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2,315,900 121,584,750.00 2.89%
บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 16,511,500 71,659,910.00 1.70%

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.53%
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 4,443,540 117,753,810.00 2.80%
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป 516,000 73,014,000.00 1.73%

มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

กองทุนเปิด JUMBO 25
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2564
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จ้านวนเ งินต้นและ
จ้านวนหุ้น/หน่วย

 การแพทย์ 4.48%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 8,200,200 188,604,600.00 4.48%

 เงินทุนและหลักทรัพย์ 3.61%
บมจ.บัตรกรุงไทย 1,330,600 89,150,200.00 2.12%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 1,094,100 62,910,750.00 1.49%

รวมหุ้นสามัญ 4,155,402,709.40 98.74%
ทรัพย์สินอ่ืน 5,313,668.42 0.13%
หน้ีสินอ่ืน -113,648,162.04 -2.71%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,208,528,921.21 100.00%
จ้านวนหน่วยลงทุน 109,291,110.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 38.5075

มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV
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มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 4,316,863,414.83 102.58%
เงินฝากธนาคาร 161,460,705.43 3.84%
หุ้นสามัญ 4,155,402,709.40 98.74%
 พลังงานและสาธารณูปโภค 1,023,390,522.00 24.32%
ขนส่งและโลจิสติกส์ 584,804,970.00 13.90%
 พาณิชย์ 447,695,449.40 10.64%
 ธนาคาร 427,287,400.00 10.15%
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 424,683,050.00 10.09%
 วัสดุก่อสร้าง 267,537,600.00 6.36%
 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 255,325,698.00 6.07%
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 193,244,660.00 4.59%
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 190,767,810.00 4.53%
 การแพทย์ 188,604,600.00 4.48%
 เงินทุนและหลักทรัพย์ 152,060,950.00 3.61%

อ่ืนๆ -108,334,493.62 -2.58%
ทรัพย์สินอ่ืน 5,313,668.42 0.13%
หน้ีสินอ่ืน -113,648,162.04 -2.71%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,208,528,921.21 100.00%

% of  NAV

กองทุนเ ปิด JUMBO 25
ข้อมูลรายละเ อียดการลงทุน

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2564
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ผลการด้าเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินท่ีส้าคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 มิ.ย .  64 30 มิ.ย .  63 28 มิ.ย .  62 29 มิ.ย .  61 30 มิ.ย .  60

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย) 36.2858 46.4435 42.0322 37.6671 33.4387

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หน่วย) 38.5075 36.2858 46.4435 42.0322 37.6671

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี +6.12% -21.71% +10.53% +11.46% +12.65%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +10.16% -20.39% +12.75% +8.83% +12.83%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 6,611                          7,790                       5,907                     3,203                   3,001                         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 4,209                          6,611                       7,790                     5,907                   3,203                         

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 4,992                          7,120                       7,206                     4,564                   3,063                         

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -2,386 +619 +1,173 +2,439 -163 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.33% 0.18% 0.17% 0.21% 0.22%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลการด้าเนินงานของกองทุนเปิด JUMBO 25    ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

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

ร้อยละต่อปี (31 มี.ค.  64) (30 ธ.ค.  63) (30 มิ.ย .  63) (29 มิ.ย .  61) (9 ก.ย .  47)

กองทุนเปิด JUMBO 25 -5.07% +3.80% +6.12% -2.87% +8.33%
เกณฑ์มาตรฐาน ** -1.11% +6.40% +10.16% -0.45% +8.50%

หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

                  ท้ังน้ีผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต

                  ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

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

283.88%
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ข้อมูลท่ีน่าสนใจ (เพิ่มเตมิ) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิด JUMBO 25  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564  

 
มีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 คือ TMBAM M CHOICE ถือ 40.57% (ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.tmbameastspring.com) 
 
2. ท่านสามารถซือ้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ด้อย่างไร 
   การซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุปกติที่ซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอยีดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดตอ่ขอรับรายละเอยีดของ
กรมธรรม์ได้ที่บริษัทอเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอลชวัรันส์ จ ากดั โทร. 0-2638-7400 โทรสาร 0-2634-8053                                        
E-mail: th.investmentlink@aia.com 

 
3. ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุนปกตทิี่ซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดียวอย่างไร 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิตา่งๆที่แตกตา่งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปที่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียว เชน่  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ห้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุ
ใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการท า

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกนัชีวิต และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  โดย
บริษัทประกนัชีวิต จะเป็นผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

4. สิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

5. สิทธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่อยู่ 
และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการ
ตดัสนิใจในการลงทนุ เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวมหรือ
การรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
mailto:marketing@tmbam.com
mailto:marketing@tmbam.com
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขายคืน
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

10. เง่ือนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป  เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บตัรกองทุน ของบริษัทจัดการ  และ การได้รับ
ข้อมลูกองทนุอาจมีความลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถึงการท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต
จะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิตที่     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอยู่  ฯลฯ  ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตวัแทน
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนาม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการ
ยืนยนัรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะแหง่ก าหนด 

11. นอกจากนี ้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจอยู่ภายใต้เง่ือนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้อง
ศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทนุรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด JUMBO 25 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด 
JUMBO 25 ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย 
จ ากดั” 
 

“ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” 
 

“บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน   ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัท
จดัการ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”  
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นต้น ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่าน
เครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”  
 

“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือท่ี
บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้”  
 

“ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 

“ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com” 
 

“การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
รวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้” 

วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมข้อมลูไว้ในหนงัสือชีช้วน   1 มิถนุายน 2565 
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