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ค าจ ากดัความ  
 

โครงการ    หมายถึง   โครงการจดัการกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 
กองทนุ    หมายถึง   กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 
หนว่ยลงทนุ   หมายถึง   หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล  หุ้นระยะยาว 
 
บริษัทจดัการ   หมายถึง   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย  จ ากดั 
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท าหน้าทีข่าย 
     หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   หมายถึง   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
  
วนัท าการซือ้ขาย   หมายถึง   วนัท าการของธนาคารพาณิชย์ และภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ หรือ 
     ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ   หมายถึง   มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว 
     ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่หนว่ยลงทนุซึง่ค านวณโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่โดยใช้วธีิการปัด 
     เศษตามหลกัสากล และให้ปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุซึง่ค านวณโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่โดยใช้วิธีการ 
     ปัดเศษตามหลกัสากล และให้ปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง   ราคาทีจ่ะใช้ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อ 
     มีการท ารายการซือ้ หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุ ซึง่ราคาขาย 
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     หนว่ยลงทนุจะถกูค านวณโดยใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ 
     ราคาขาย ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ บวกด้วยสว่นตา่งมลูคา่ 
     หนว่ยลงทนุ (Spread)  
  
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง   ราคาหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อมีการท า 
     รายการขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุ ซึง่ราคารับ 
     ซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะค านวณโดยใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการ 
     ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
     หกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)   
 

ราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง  ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรือราคาขายหนว่ย 
     ลงทนุของกองทนุต้นทาง แล้วแตก่รณี 
 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) หมายถงึ  มลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือหกัจากมลูคา่หนว่ย
ลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่
หนว่ยลงทนุคดิเป็นอตัราร้อยละไมเ่กิน 0.30 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ใน
การค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดงักลา่วจะถกู
น าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน 

 
ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายถงึ แบบค าขอใช้บริการในการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผา่น 

อินเทอร์เน็ต หรือ สือ่อื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนัท่ีบริษัท 
          จดัการจดัให้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน   หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการ 
     ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

บริษัทขึน้ทะเบียน   หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์   หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ค าเสนอซือ้   หมายถึง   ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง 
     ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ 

หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง   แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึง 
ปัจจบุนั  
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การชดเชยราคา   หมายถึง   การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ี 
     มีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่ง 
     ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ 
     เพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 
เงินส ารอง   หมายถึง   จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิท่ีได้จากการ 
     รับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง   หมายถึง   สทิธิเรียกร้องทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
     วา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
 
บริษัทยอ่ย   หมายถึง   บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้ 
  
กิจการ    หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ 
     ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
กลุม่กิจการ   หมายถึง   บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพบญัชี 
     ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม  
 
มติพิเศษ                              หมายถงึ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหนว่ย

ลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอื
แจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติเสยีงข้างมาก                  หมายถงึ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด

ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของ
จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
สถาบนัการเงิน   หมายถึง   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม    หมายถึง   สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบั 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและ 
พฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  หมายถึง            กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่
เงินฝาก 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีวกบัเงิน
ฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้
กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

แบบ filing 
 
benchmark 

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 

ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

CIS operator บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

CRA สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตาม
ประกาศ 
 

credit rating อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 

discount rate 
 
อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

guarantor rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
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international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
  

investment grade credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
  

issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
 

issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
 

national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 
 

regulated market                ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงาน
ที่ท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 

organized market ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง 
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
 

product limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

SIP Specific Investment Products 
  

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying 
 
WFE 

สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

World Federation of Exchanges 
 

หนว่ย CIS หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุ
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รวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 
 

หนว่ย property หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
ชื่อบริษัทจัดการ    :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  

(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  
ที่อยู่บริษัทจัดการ   :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 
Website: www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว  

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund  

1.3. ช่ือยอ่ :  JB25 LTF  

1.4. ประเภทโครงการ :   

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :   

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : - 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

ส าหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

mailto:marketing@tmbam.com
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อนึง่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุโดยเป็นไปตามเง่ือนไขสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เก่ียวข้องก าหนด และลงทนุตามเง่ือนไขของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเทา่นัน้ จึงเป็นผู้มีสทิธิทีจ่ะได้รับสทิธิประโยชน์ทาง
ภาษี 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องค านงึถึงเง่ือนไขสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามเง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมีรายการขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักลา่ว จะต้องเสยีสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระ
คืนเงินภาษีที่ได้รับลดหยอ่นและเงินเพิ่มให้แกก่รมสรรพากร 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 
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2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 4,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 400,000,000.0000 หนว่ย  

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท  

2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย  

2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : 0 บาท  

2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : 0 หนว่ย  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ครัง้ถดัไป และ/หรือ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหนว่ย
ลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี  ้
หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 
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ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :   

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทนุในตราสารทนุท่ีมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูและมีการจ่ายหรือ
ประกาศทีจ่ะจา่ยเงินปันผล  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไมม่ีความเสีย่งตา่งประเทศ  

การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไมล่งทนุ  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามดชันีชีว้ดั (passive 
management/index tracking)  

3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
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ลว่งหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่ว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตดัสิ นใจ
ลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุ
ได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ :  

เน้นลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกหลกัทรัพย์  

เกณฑ์ดงักลา่วได้พิจารณาถึงมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศ
ที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลกัทรัพย์(Free Float)และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละ
อตุสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจดัการจะท าการปรับเปลี่ยนรายช่ือหลกัทรัพย์ปีละ 2 ครัง้ในวนัท าการแรกของเดือน
มีนาคม และวนัท าการแรกของเดือนกนัยายน  

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) และตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่ง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร  

    1.1  ตราสารทนุ 

 1.1.1  หุ้น 

 1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น (share warrants) 

1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  ตราสารหนี ้

 1.2.1  พนัธบตัร 

 1.2.2  ตัว๋เงินคลงั 

 1.2.3  หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 

 1.2.4  ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 

 1.2.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  

1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  

1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม 

1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  

1.4  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants : DW) 

2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร 
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ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้

2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่ง
สม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท า
ตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมี
การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.4.2 ธนาคารออมสนิ 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้ 

1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
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1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 
1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 

1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุ ในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบั
การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ 

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม      หลกัเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทนุ นัน้ 

1.2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ product limit 
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุ นัน้ 

1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ   กองทนุ นัน้ 

1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีด
เดอร์ 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิ
ฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด 

3.14  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ :บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต ่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมภีมูิล าเนา
อยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบ national scale อยูใ่นระดบั 
investment grade)  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 
4.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
1. 10%หรือ 
2. น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
4.2.3.2  ธนาคารออมสนิ 
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 
แหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ี
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอน
หุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
1. 10% หรือ  

(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้
มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ 
สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั investment 
grade) หรือ 

2. น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขาย 
ตาม 6.1 
5.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน 
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
5.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.4.3.3ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี≤้ 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มลีกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 
5.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
5.5 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)ที่มี 
issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 
5.6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse 
repo) 
5.6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอก
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives 
5.7  หนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่งIPOเพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไข
เหตทุี่อาจท าให้มีการเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
5.7.2  เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิ
การเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

6 หนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุ
ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการ
เช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่1.15% หรือ  
(ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมภีมูิล าเนาอยู่
ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั investment 
grade) หรือ 
2.น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
  
  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ  
2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange) 
 
 

สว่นที ่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit)** 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋

สญัญาใช้เงินท่ีนติิบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้
สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สนิ
ที่กองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี เว้น
แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MFที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี  
 
 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่น
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสทิธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้แตไ่มร่วมถงึตราสาร
หนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.3.1  มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 
ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
  

3 หนว่ย property ไมเ่กิน 15% 

4 หนว่ย CIS ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมี
นโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบักองทนุรวมนี ้และไมท่ า
ให้ความเสีย่งของกองทนุรวมนีเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมี
นยัส าคญั 

ไมเ่กิน 20% 

5 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse ไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
repo)  

6 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 

7 total SIP ซึง่ได้แก่  
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single 
entity limit)   
7.2  ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต ่ากวา่ที่
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/Unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
  

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ีข้อก าหนด
เก่ียวกบั product limit 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัต้องมจี านวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย) 
 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ใน
งบการเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบ
การเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่หนีส้นิทาง
การเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมลูที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผย 
ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ4 ให้ใช้ 
อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต ่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filling ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณา
เป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น 

  2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 3.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้   
3.2 อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน  
 (1)  มีขนาดเลก็  
 (2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
 (3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น 

4 หนว่ย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของ
กองทนุ property ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย 
property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

3 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 

4 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริ ษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีทรัพย์สนิขาดคณุสมบตัิ 
และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์  ภายใน  3  วนัท าการถัดนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกินกวา่ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีการเปลีย่นแปลง
คณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.
และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีก าหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึ งประโยชน์ของผู้ ลงทุนเป็น
ส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ในสว่นที่ 
3  

(ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัที่สามารถแก้ไข
จนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) บริษัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(5) ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสียใน
กิจการที่ลงทนุ (concentration limit) ตามที่ก าหนด นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงันีด้้วย  
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(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังาน  

(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
นัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้  

3. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแตต่อ่มามีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้
ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  

(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้  

(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการแทนได้  

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1 ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั
ท าการ นบัแตว่นัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทนุของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 

2 ในกรณีที่การลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ   ให้
บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ี
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  
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3. ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
ช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจาก      ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัสว่น
การลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการ
ต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม  

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คนื 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหนว่ยละ 10.00 บาท 
โดยบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 300 ล้าน
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บาท และก าหนดเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่ต ่ากวา่ 7 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน โดยบริษัท
จดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซือ้หน่วยลงทนุ และคู่มือการลงทุนเก่ียวกับการ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทัง้ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวมหุ้นระยะยาว และ คู่มือการลงทนุเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ได้ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของตวัแทนสนบัสนนุทกุวนัในเวลาท าการ บริษัทจัดการจะจดัให้มี
หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

5.2.2 วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  

1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้จองซือ้
จะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วน าค าขอเปิดบญัชี
กองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และเอกสาร
เพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว ไปที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถซือ้กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะ
ยาว ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าวหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องลงนามในใบค าขอเปิดบญัชีซึ่งมีค าเตือน
เฉพาะส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระบเุลขที่ผู้ ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื่นๆในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน ทัง้นี ้ผู้
จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากว่า 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) และผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอก
ข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน  

5.2.3 การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในการช าระเงินคา่จองซือ้ ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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(1) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่
อาจเพิ่มเติมในภายหลงั เช่น การช าระเงินผ่านธนาคารอื่น (Bill Payment) เป็นต้น ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยบญัชีกระแสรายวนั ในนาม“กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้น
ระยะยาว” ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

(3) กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขอ
งบลจ.ทหารไทย โดย ช่ือผู้สนบัสนนุ ” ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

เมื่อส านกังานผู้ รับค าจองซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้จองซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่วจะ
ออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การจองซือ้หรือ
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซือ้หรือค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว และ
สิทธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะด าเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซือ้
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไมส่ามารถยกเลิก
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หากมีดอกเบีย้
รับเกิดขึน้ในบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลกิรายการค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุ
ของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท  

การจดัสรรหน่วยลงทนุที่เกินกว่ามลูคา่โครงการจะอยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” 
ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  

ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ซือ้
โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่แต่ทัง้นีบ้ลจ.ทหารไทยขอสงวนสทิธิ
ที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากวา่ 2,000 บาท หรือ 200 หนว่ย  

5.2.5 การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก
ไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏวา่โครงการไมส่ามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทัง้นี ้เว้นแตบ่ริษัท
จดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการตอ่ไปได้  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากว่าร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้
ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คนื 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ  ณ ท่ีท า
การทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
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บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุ
ซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4  

บริษัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น  

6.2.1 การขอเปิดบญัชี  

1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่เคยมีบญัชีกองทนุของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้ครบถ้วนชดัเจน
และสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 1)  

2) ผู้สนใจทีเ่คยมีบญัชีกองทนุ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เคยมีบญัชีกองทนุของบริษัทจดัการแล้ว สามารถซือ้กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะ
ยาว ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักลา่วหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในใบค าขอเปิดบญัชี 
ระบุเลขที่ผู้ ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื่นๆในใบค าสัง่ซือ้และส่งหลกัฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสว่นรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 2) ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยไมต้่องแสดงความ
จ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามที่ระบใุนสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 
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6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในการช าระค่าหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทจดัการเดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทไมไ่ด้  

เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ให้ด าเนินการในวิธีการอื่นใด ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีจ้ะต้องแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ท่านมีอยู่ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เมื่อมีเหตใุห้ต้อง
เลกิกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในข้อ 22 โดยในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ป
ยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดในการช าระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว หรือภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนั
ท าการถดัจากวนัที่เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้หลกัเกณฑ์ในการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุตามล าดบั ดงันี ้ 

1) โอนให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนัน้ กองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวอื่นของบริษัทจัดการมีมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีความ
เสีย่งในระดบัใกล้เคียงกนั หรือต ่ากวา่ความเสีย่งของกองทนุรวมเดิมที่ทา่นมีอยูก่่อน  

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดบัความเสี่ยงใน
ระดบัใกล้เคียงกนัหรือต ่ากวา่ความเสีย่งของกองทนุรวมเดิมที่ทา่นมีอยู่  

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาท า
การของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้บวกด้วยส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

ผู้สนใจซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวิธีการที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม
ตามข้อ 5.2.3  

ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนขายบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอือ้อ านวย ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงิน ค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กับ
ผู้สนใจบางรายได้โดยต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายหลงัก าหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายใน
วนัเดียวกนัของบริษัทจดัการหรือแต่ละส านกังานของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และสาขาที่สัง่ซือ้ หรือในกรณีที่
เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้ท าการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื สามารถเรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท่ีเช็คหรือดราฟต์สามารถเรียกเก็บได้  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยไม่ต้องแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  

หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
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ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น ที่ ป ระ ส ง ค์ จ ะ ใ ช้ บ ริก า รซื ้อ ข า ย ห น่ ว ย ล งทุ น ท า งอิ น เท อ ร์ เน็ ต ข อ งบ ริ ษั ท จั ด ก า ร 
(www.tmbameastspring.com) จะต้องยื่นค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชนและสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ 
(User Name ) และรหสัผา่น (Password) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รับเป็นรหสัผ่านใหม่
เสยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  

ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้
บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดั
ให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของ ผู้สัง่ซือ้ที่
ได้ระบไุว้ในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการ
เทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยุดท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  

ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สัง่ซือ้
ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้สัง่ซือ้ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบุรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่
ระบบ จากนัน้จึงเลือกรหสับริการซือ้หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการ
ดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
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การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้
ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการ
จะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

3) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  

ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั 
สามารถก าหนดค าสั่งซื อ้หน่ วยลงทุนอัต โนมัติ ด้ วยตนเองผ่าน เค รือข่ายอิน เทอร์เน็ตของบ ริษั ทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) หรือ กรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” ได้ที่บริษัทจดัการหรือที่
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจดัการ 
ทัง้นีก้่อนที่ทา่นจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้
ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้ของ
งวดดงักลา่ว  

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
แล้วเทา่นัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่ว โดยไมผ่่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูล เข้าระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสัมพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการของบริษัท
จดัการ จนถึงเวลา 15.30 น. ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้
เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบัญชีหกัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กับ
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เจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเ งินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมือ่สิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 
6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุ  

เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(ข) กองทนุประกนัสงัคม  

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  

(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ  

(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
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(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  

(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร  

2) ขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11  

3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3.3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 3.4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 3.5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 3.1 
– 3.4 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วยราคา
ขายต่อหน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซื อ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน และท าการสัง่ซือ้ภายในก าหนดเวลารับฝากเช็ค 
บริษัทจดัการจะค านวณหนว่ยลงทนุและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้
วนัท าการนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่ว ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ ไม่ว่า
ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท่ีเช็คหรือดราฟต์นัน้สามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตาม
จ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
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บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน
ได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการ
จะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นที่ไม่รับการจัดสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  

6.2.4 ข้อจ ากดัการลงทนุ  

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  

ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุท่ีไมม่ีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นตา่งประเทศที่มีมลูคา่มากกวา่ 10 ล้านบาท หรือ
เป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

ค) ในการซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสัง่ซือ้ดงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึง
ระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ง) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการยกเว้น
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.3 ข้างต้น  

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอย่างมีประสทิธิภาพ หรือต่อ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 

http://www.tmbam.com/
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุหรือ
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือระงบั เปลีย่นแปลง  
หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทุน 
หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร 
บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

- Internet 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คนื 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

ส าหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมตัิ (ATM) Tele-banking หรือทางโทรศพัท์ 
หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุครบ 5 ปี หรือทพุพลภาพ 
หรืออยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เทา่นัน้ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจดัการก่อนท ารายการทกุครัง้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ
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7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

กรณีปกติ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ซึ่งในการขายคืน
หนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบเุป็นจ านวน
เงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืนที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่สัง่ขายคืน พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่สัง่ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้ว  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่ว จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แกผู่้ สัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  

7.4.1. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีบริษัทจดัการท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  

7.4.2. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและท า
การยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่
เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่บริษัทจดัการจะแจ้งใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

7.4.3. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  

ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนัสามารถ
ก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) 
หรือด้วยวิธีการอื่นท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

http://www.tmbameastspring.com/
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ค าสัง่ซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่ว โดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในรวบรวมค าสัง่ซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

ในกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหกัด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
ระบบข้อมลูของนายทะเบียน  

7.4.4) การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ ตาม
เวลาท าการของบริษัทจดัการ ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ในช่วงที่เปิดท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่
ก าหนดข้างต้น ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.  

7.7. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเปิดท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ ทัง้นี ้การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ มิใช่ด้วยเหต ุสงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ตามกฎหมายภาษีอากร  

บริษัทจดัการมีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่าย ในอตัราที่กรมสรรพากรก าหนด จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยภายใน 
4 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุ ตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดงันี ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

1) ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือตวัแทนการจา่ยเงินจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนแบบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ หรือตามที่แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  

2) ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค บริษัทจดัการหรือตวัแทนการจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่
ระบใุน ข้อ 10 

3) ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
หรือตามที่แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั นายทะเบียนหรือตวัแทนการจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและน า
เช็คดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายใน 3 วนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท าการขายหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีห้ากธนาคารที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบใุห้น าเงินเข้า
บญัชีเงินฝากคิดคา่ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุอื่นใดอนัจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หาก
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชี
กองทนุ และบญัชีนัน้ไม่มีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะปิดบญัชี
ดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุที่จะขายคืน หรือ
จ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวน
หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หกัสว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ที่ปรากฏอยูใ่นรายการ
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ที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และ
บริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัท
จดัการตามหวัข้อ 10 ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มีค าสัง่
ขายคืนรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามข้อ 
7.4.3 และ 7.4.4 และ ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 หรือ ข้อ 12 

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคนื หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคนื หรือเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือ
หลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ 
และใช้อ้างอิงได้  

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายคืนหนว่ย
ลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เติม : 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
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การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของ
กองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินที่
ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทาง เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง  

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุ
ซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1) – 4)  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวม “ทหารไทย” หรือ "ทีเอ็มบี" (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทนุรวมหุ้นระยะยาวซึ่ง
อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการได้  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุกบักองทนุอื่นภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการบางกองทนุได้ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ เป็นต้น  

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วย
ลงทนุในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงใน
ระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
หรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้า
มี) และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ใน
กรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยน ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบับ 
และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ สัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการ
อยา่งสมบรูณ์  

บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจดัการมายงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานใน
หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีที่มีเหตใุห้ต้องเลิกกองทนุรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ทา่นมีอยูไ่ปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 

8.2.1 รูปแบบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือ
กองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายงักองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือ
กองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น  

มายงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจดัการ (รับโอน)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่อยูภ่ายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการอื่นมายงักองทนุนี ้สามารถท าได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่รับโอน LTF จาก บลจ.อื่น” โดย
ไม่ต้องระบุจ านวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทัง้น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน โดยบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน  

บริษัทจดัการจะยึดถือจ านวนเงิน ท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจดัการอื่น 
ตามที่ได้ระบใุนหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใต้ช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีการน าส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนัน้ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือ
วิธีการอื่นใด เป็นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวนี ้ 

บริษัทจัดการจะถือวนัที่ท ารายการสบัเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.2.2 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
บริษัทจดัการของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทนุต้นทาง) น าสง่เงินลงทนุ โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื่นใด ลา่ช้า
กวา่วนัท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจดัการจะถือวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการซือ้ มิใช่การสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ าปี  
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4 การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้(กองทนุต้นทาง) ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่โอน 
LTF ไปยงั บลจ. อ่ืน” โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนกองทนุต้นทางเพื่อไปลงทนุใน
กองทนุปลายทางหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ช่ือกองทุนปลายทางและช่ือ
บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทัง้น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนโดยบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจดัการของกองทนุปลายทางนัน้ถึงการท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเอง  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ไมว่า่จะเป็น
กองทนุซึ่งอยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าสง่เช็ค 
หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดในการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง และ
หนงัสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการของกองทนุปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว และจะจดัสง่หนงัสือรับรองการโอนหนว่ยลงทนุระหว่างปี
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัไปเพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการหกั
ภาษีเงินได้ประจ าปี  

8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้โดยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทุกวนัท า
การตัง้แตเ่วลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. ในราคาตามข้อ 8.2.3  

ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กรณี
สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในรูปแบบตามข้อ 8.2.1 1)หรือ 8.2.1.1) หรือ ใบค าสัง่รับโอน LTF จากบลจ.อ่ืน หรือ ใบค าสัง่โอน 
LTF ไปยงับลจ. อื่น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการ ให้ระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทนุต้นทางเพื่อน าไปลงทนุใน
กองทุนปลายทางหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือกองทุนปลายทาง บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรายการสบัเปลีย่นนัน้เสร็จสมบรูณ์
แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัถดัจากวนัที่รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ามีผลตาม
เกณฑ์ในข้อ 8.2.3  

(2) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวัน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้  

การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้  

การสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ
ให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคาของวนัท าการถดัไป  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและท า
การยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน หรือ
เป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือ
มลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

(3) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทุนด้วยกนั อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้องศกึษา และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้
ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ  

ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเทา่นัน้ ภายหลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือ
ค าขอยกเลกิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นไว้ได้โดยไมผ่า่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

(4) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา และ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ ของ
บริษัทจดัการ จนถึง 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  

ในการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งกองทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์
ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทนุต้นทาง และ
ช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า  

การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนโดยใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุมีผลเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 

1) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)  

2) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย ณ 
สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผลบวกด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)  

สว่นต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะมีการรวม
สว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.3 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ
เพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย และเมื่อมีการสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุจะมีการหกัสว่นตา่ง
มลูค่าหน่วยลงทนุออกจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเพื่อเป็นราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  

สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียก
เก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราการก าหนดสว่นต่างมูลค่า
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หน่วยลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั  

9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
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ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 
 

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่ง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย 
หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มาแล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน1 วนัท าการ เว้นแต่
ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึง่บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับค าสัง่ในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันท าการก่อนถึง
วนัหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการจะรายงานการ
การไม่ขาย หรือ ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย คืน หรือค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
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สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) หรือ (3)  หรือ (4)  เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรื อค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจดัการจะหยดุท าการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วง
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วย
ลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกบัการหยดุการขาย หรือหยดุรับซือ้หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั 
 

12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  
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14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจดัการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี ้ 

1. บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ โดยบริษัทจดัการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลครัง้แรกเมื่อสิน้งวดบญัชีวนัท่ี 30 มิถนุายน 2548  

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายก็ตอ่เมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสม และ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไมท่ าให้กองทนุรวม
มีผลขาดทนุสะสมขึน้ ในงวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้  

3. การจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ บริษัทอาจเลอืกจ่ายตามหลกัเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้จากทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

3.2 จ่ายได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดงักลา่ว หรือก าไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแตจ่ านวนใด
จะต ่ากวา่  

4. บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นที่เกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม) เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัท
จดัการ  

5. บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินที่ไมอ่าจจ่ายเป็นเงินปันผลตามข้อ 4. ออกจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม และไม่น าเงินดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของ
แผน่ดิน  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ทัง้นี ้ไม่ว่าบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่าย หรือไมจ่่ายเงินปันผลของงวดบญัชีนัน้ๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 

1.บริษัทจดัการจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถดัจากวนัสิน้งวดบญัชี หรือวนัสิน้งวดอื่น
ใดที่จะจ่ายเงินปันผล 

2.บริษัทจัดการจะค านวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุของวนัปิดทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่วเทา่นัน้ โดยจะไมร่วมถึงผู้ที่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหน่วย ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุด้วยเช็คในวนัท าการก่อนหน้าปิดสมดุทะเบียนและเช็คดงักล่าวไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก าหนด  
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3.บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอตัราปันผลโดย
ไมช่กัช้า โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และจัดให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่ง
ของตวัแทน  

3.2 สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินอื่นใดที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ ใน
ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 20 วนัท าการนบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุ
รวมนัน้  

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอตัราที่
กฎหมายก าหนดเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่แจ้งความประสงค์ให้หกัภาษี ณ ที่จ่ายเท่านัน้ และจะจดัสง่หนงัสอืรับรองการ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในปีภาษีนัน้ 

ข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นที่เกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ
กองทนุรวม และไมน่ าเงินดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และจะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้
ของแผน่ดิน 

 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
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รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.45 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

(รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.25 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่
หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนยีมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.04 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วย
มลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1094 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด 
หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ : 

 ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0500 ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิ
ทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

1. คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จา่ยจริง  

2. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชีตามที่จ่ายจริง  

3. คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนนิคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือ  

เรียกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเมือ่ได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยด้านกฏหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  

4. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆของ
กองทนุตามที่จ่ายจริง  

5. ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น 
คา่ธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าสมดุเช็ค ตามที่จ่าย
จริง (ถ้ามี)  

การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียกเก็บจาก
กองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณคา่ใช้จ่ายตามข้อ 1 และ 2 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง และในทาง
บญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดียวทัง้จ านวน  

ส าหรับคา่ใช้จ่ายตามข้อ 3 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะ
ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นี ้
การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แหง่ประเทศไทย  

คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว 

คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
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15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์ทีจ่ะให้ออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุใหม ่จะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมฉบบัละ 

 50 บาท 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการที่จะยกเว้นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ : ม ี

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

1.สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่หนว่ย
ลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคิดเป็นอตัราร้อยละไมเ่กิน 0.10 
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ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือ
ตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไมถ่กูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุในช่วงการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะมีการ
รวมสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน.หรือราคาสบัเปลีย่นเข้า หรือราคาสบัเปลีย่นออก  

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่าย
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุดงักลา่วให้สอดคล้องกบัอตัราคา่นายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จา่ยจริง เช่น คา่ใช้จา่ยในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุ คา่แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูใน
ทะเบียน ตามที่จา่ยจริง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเว้นสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้
บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดทีบ่ริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า  

2. คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีารลด
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสอืพิมพ์ หรือจดัให้มี
ข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 
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2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยเดิมตามที่
ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัที่บริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
ดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุ :  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
16.2.1.วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ และ ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืน
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หน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2.2) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) กรณีกองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (interval fund) ที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่าง
กนัตัง้แตห่นึง่เดือนขึน้ไป ให้บริษัทประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ ของวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายในวนัท าการถัดไป 
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป 
(2.3)ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ ถื อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
ภายในวนัท าการถดัไป 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
เมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณนัน้ 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ ดแูลผลประโยชน์ 
(2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ย
ลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท า
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
(2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
 
3 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล 
(3.2)ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุ
เพื่อใช้ ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
(3.3)ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 
(3.4)ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  



กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF) 62 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด 
 
4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ต่อ
ส านกังานได้  
5. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตาม ข้อ 2. 
(1) กรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ 
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  
 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ได้รับยกเว้นตาม
ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การค านวณมลูคา่และราคาตามข้อ 2(2.1) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตตุาม 
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  
(ข) การประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ 2(2.4) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
 
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหนว่ย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่ม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 
และจัดให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
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2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทนุถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถกูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ย
ลงทนุท่ีถกูต้อง 
 
(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่า
ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถู่กต้อง 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงาน
มาตรการป้องกันให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ย



กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF) 64 

ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ 
ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไม่มี
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เท่ากบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่าร
ที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตดุงักลา่ว 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคล
ดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุ
เปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุ
ได้ 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
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17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไมม่ี 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) :  

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
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ส านกังานเลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท์ 0-2645-0080  

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน  

18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 

19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 เกณฑ์มาตรฐานท่ีจะใช้วดัเพื่อเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุ หมายถึง ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 
(SET50 Total Return Index) 

20.2 หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์  

1. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market  

Capitalization) สงูสดุ 100 อนัดบัแรก โดยค านวณจากค่าเฉลีย่มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดรายวนั โดยใช้ราคาปิด 
ณ สิน้วนัท่ีปรากฏบนกระดานหลกัย้อนหลงั 1 เดือน โดยนบัตัง้แตว่นัท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์
และวนัท าการแรกถึงวนัท าการสดุท้ายเดือนสิงหาคม ทัง้นี ้หากหลกัทรัพย์ใดมีมลูค่าตามราคาตลาดรายวนัย้อนหลงัต ่า
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กวา่ 1 เดือน ให้ใช้คา่เฉลีย่ของมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดนบัจากวนัแรกที่เข้าท าการซือ้ขายจนถึงวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนกมุภาพนัธ์และเดือนสงิหาคมในการค านวณ  

2. เป็นหุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการจ่ายเงินปันผลหรือประกาศจ่ายเงินปันผล  

ในช่วง 1 ปีปฏิทินก่อนวนัท าการปรับรายช่ือหลกัทรัพย์ โดยนบัจากวนัท าการแรกของเดือนมีนาคมปีก่อนหน้าถึงวนัท า
การสดุท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์ปีปัจจุบนัและวนัท าการแรกของเดือนกันยายนปีก่อนหน้าถึงวนัท าการสดุท้ายเดือน
สงิหาคมปีปัจจบุนั  

3. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี Free Float ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(กลต.) ไม่ต ่ากว่า 20% โดยใช้ข้อมูลที่แสดงใน Website ของ ส านกังาน กลต. ในวนัท าการปรับรายช่ือหลกัทรัพย์เป็น
เกณฑ์ (สามารถดขู้อมลู Free Float ได้จาก Website ของ ส านกังาน กลต. ที่ www.sec.or.th)  

4. เป็นบริษัทท่ีไมอ่ยูใ่นกลุม่บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งแก้ไขการด าเนินงาน  

5. หุ้นสามญัและ/หรือหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีผา่นหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกทัง้ 4 ข้อข้างต้นจะถกูจดัล าดบัอีก
ครัง้โดยเรียงล าดบัตามหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่าตามราคาตลาดสงูสดุก่อนจากนัน้จะท าการพิจารณา
หลกัทรัพย์ตามกลุม่อตุสาหกรรม(Sector) โดยจะไม่คดัเลือกหลกัทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัเกิน 3 บริษัท 
ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตัง้แต่ล าดับที่ 4 ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม(Sector)เดียวกันจะถูกคดัออกจาก
รายช่ือหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทนุและป้องกนัการกระจกุตวัของกลุม่อตุสาหกรรม(Sector)  

6. กองทนุจะเข้าลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกข้างต้น 25 บริษัทแรกเรียงล าดบัตาม
มลูค่าตามราคาตลาดหลกัทรัพย์สว่นที่เหลือจะน ามาใช้เป็นหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในรายช่ือส ารอง ซึ่งเตรียม
ไว้ในกรณีที่อาจมีบริษัทจดทะเบียนใดๆ ใน 25 ล าดบัแรก ขอเพิกถอนตวัเองหรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนก่อนวนัปรับรายช่ือหลกัทรัพย์  

7. ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลอืกหลกัทรัพย์และความถ่ีในการปรับรายช่ือ
หลกัทรัพย์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัท าให้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไม่เป็นหลกัเกณฑ์ที่
เหมาะสมกับการลงทนุอีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลกัเกณฑ์ดงักลา่วขาดคณุสมบตัิของการ
ลงทุนที่ดี มีการกระจายความเสี่ยงไม่เพียงพอ เช่น เกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่
เข้าเกณฑ์ได้ครบ 25 บริษัท หรือมีหลกัทรัพย์ในกลุม่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีมลูค่าตลาดสงูจนเกินสมควร (เช่น เกิน 50%) 
เป็นต้น อยา่งไรก็ตามบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลีย่นหลกัเกณฑ์ต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า
ไมต่ ่ากวา่ 3 วนัท าการ  

8. ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามรายช่ือหลกัทรัพย์ใหมท่ี่ได้รับการ
คดัเลอืกนัน้ กองทนุอาจมีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในช่วงดงักลา่วได้มากกวา่หรือน้อยกวา่ 25 บริษัท
ได้  
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20.3 การค านวณสดัส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  

ในการลงทุนนัน้ บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะลงทุนโดยจะพยายามให้สดัสว่นการลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือ หุ้น
บริุมสิทธิของแต่ละบริษัทใกล้เคียงกบัสดัส่วนมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทนัน้ๆ เมื่อเทียบกบัผลรวมของ
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของทัง้ 25 บริษัท ณ วนัท่ีลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะลงทนุในหุ้นตวัใดตวัหนึง่
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านวณสดัสว่นการลงทนุโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นสามญั ณ วนัท าการก่อน
หน้าวนัท่ีลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุ และบริษัทจดัการอาจท าการปรับสดัสว่นการลงทนุเฉพาะใน
กรณีที่จ าเป็น เช่น เพื่อการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น Round Lot หรืออาจใช้วิธี Optimization ในกรณีที่หลกัทรัพย์
บางตวัมีสภาพคลอ่งต ่าในช่วงก่อนและหลงัวนัท าการปรับรายการหลกัทรัพย์ เป็นต้น  

20.4 การปรับรายชื่อหลกัทรัพย์  

บริษัทจดัการจะท าการปรับรายช่ือหลกัทรัพย์ที่ลงทนุทกุ 6 เดือน โดยใช้หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรัพย์ตามที่ได้กลา่ว
มาแล้วข้างต้น โดยจะเร่ิมลงทนุในรายช่ือหลกัทรัพย์ใหมใ่นวนัท าการแรกของเดือนมีนาคม และวนัท าการแรกของเดือน
กนัยายน  

20.5 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รับ ส าหรับหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจดัการกองทุนรวมขายให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการและและเง่ือนไขตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

20.5.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีจ้ะไมส่ามารถน าไปจ าหนา่ย จา่ยโอน จ าน าหรือน าไปประกนัและนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

20.5.2 สทิธิและหน้าทีเ่ก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้ามี) ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูม่ือการลงทนุเก่ียวกบั
การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

(ก) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบบัลงวนัท่ี 31 
สงิหาคม พ.ศ. 2547  

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 133) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เทา่ที่ได้จ่ายเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ฉบบัลงวนัท่ี 3 กนัยายน 
พ.ศ. 2547  
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(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พงึประเมินมาตรา 40  

(ง) ประมวลรัษฎากร คา่ใช้จ่ายหกัจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46  

(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มกรณีไมเ่สยีหรือน าสง่ภาษีภายในก าหนดเวลา ตามมาตรา 27  

(ฉ) กฎหมายที่เก่ียวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี  

20.6 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563   

การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด เชน่  

20.6.1 ศกึษาและท าความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง คูม่ือการลงทนุ และหนงัสอืชีช้วนอยา่งละเอยีดก่อน ตดัสนิใจ
ลงทนุ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดอยา่งครบถ้วน  

20.6.2 บนัทกึ จดัเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทนุ และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุใน กองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด และ/หรือ ที่บริษัทจดัการก าหนด  

20.6.3 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือด าเนินการคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน
ถกูต้องตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

20.7 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ส าหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตัง้ขึน้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ บริษัทจดัการจะค านวณต้นทนุและผลประโยชน์และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการ
ตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด  

20.8 หนังสือรับรองการโอน ส าหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตัง้ขึน้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

บริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่
สมาคมประกาศ  

20.9 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (เพิ่มเติม)  
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ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธพ.  
ที่อยู ่: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2299-1111และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
 
หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที่ www.tmbameastspring.com 

20.10 การเปลี่ยนแปลงเวลาท าการขาย รับซือ้คนื และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อความเหมาะสม
และเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนั โดยจะ
ปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  

20.11 การควบรวมกองทุน  

ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดียวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของโครงการแต่ละกองทนุรวมที่จะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบ
รวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ก าหนด 
หรือจะก าหนดตอ่ไป 

20.12 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม)  

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดั  

การถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม  

2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด  

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวม
ค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ  

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่ 

20.13 ข้อก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ัง
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกัน
และบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญั
ในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกั
เงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลข
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงิน
ปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้
ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
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(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เ ก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ  

20.16 บริษัทจดัการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทนุ จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนื่องมา 
จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึง
กระท า เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 
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20.14 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี ้เพื่ อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยังนิติบุคคลที่กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และกองทุน
ใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว)ที่กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว  เข้าลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลู
และรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุราย
ใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติ
บคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ย
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้ 
บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ เพื่อน าสง่นิติบคุคลดงักลา่วด้วย ไมว่า่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุจะถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นดงักลา่วในวนัรายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติ
บคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ให้ค ายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการร้อง
ขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคลตอ่ไปนีเ้ข้า
ลงทนุในกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (กองทนุ) 

(1) บุคคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกบับริษัทจัดการกองทนุ และนิติบุคคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากัดเพียงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC 

(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนิติบคุคลที่เก่ียวข้องไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคุมทรัพย์สินในตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั
สหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏใน
รายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ่ง
ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายช่ือดงักล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทุนจึงควรตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทุนในกองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล 
หุ้นระยะยาว (กองทนุ) 
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อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากตอ่มาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
หน่วยลงทนุ ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธ
การให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตาม
กฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไมด่ าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือ
กองทนุและ/หรือนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
มีคุณสมบัติหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุด
ให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว
รับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้
เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

20.15  การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงที่
อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้บริษัท
จดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและ
สมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทนุรวม
รายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้
ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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 ข้อผูกพนักองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 
 

1. บริษัทจดัการ :  
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
ที่อยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) การบริหารกองทนุ  
 
ก) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 
ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 
ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้
นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
 
ง) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี  
 
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุเดือน
ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป   
 
ช) สงวนสทิธิทีจ่ะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
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ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ฌ) เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวธีิจดัการกองทนุภายใต้สว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 19 
 
ญ) กระท านิตกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ) ใช้ดลุยพินจิในการจดัสรรจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีจะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสว่น (Pro Rata Basis) 
และก าหนดวนัท าการซือ้ขายในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ครบตามจ านวนซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ประสงค์จะขายคืนได้ทัง้หมดตามหวัข้อการก าหนดวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใหม ่ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้  
 
ฏ) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดจากผู้ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีกองทนุใดมมีลูคา่ตามที่ระบไุว้
ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ฐ) สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจนช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ 
และเบิกจา่ยเงินของกองทนุส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้สว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ 15.2  
 
ฑ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
(2) การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  
 
ก) จดัให้มกีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุ ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 
15 
 
ข) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน คา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุ
และคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ 15 
 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  
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ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถงึการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่น
ตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 6.2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ข) แตง่ตัง้ตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  
 
ง) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ  
 
จ) แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 
ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความเห็นชอบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(4) การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก) จดัให้มกีารด าเนินการงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ ส าหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
 
1) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหรือโอนซือ้หรือโอนขายหนว่ยลงทนุ  
 
2) ช าระเงินคา่ขายและคา่โอนขายหนว่ยลงทนุ  
 
3) สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
4) สง่มอบหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
5) สง่มอบหนงัสอืแสดงการขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
 
(6) สง่มอบหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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(7) สง่มอบหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้าม)ี ท่ีได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยมิใชด้่วยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร  
 
ข) เพิ่มหนว่ยลงทนุ อนัเนื่องมาจากการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือยกเลกิหนว่ยลงทนุ อนัเนื่องมาจากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้  
 
ค) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้ๆ ขายคืนหนว่ยลงทนุเกิน
กวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 16  
 
ง) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 16 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
จ) จดัให้มกีารฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ฉ) จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
ช) จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ของรอบปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปี
บญัชีนัน้ โดยแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ซ) จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลา
หกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานภายในหกสบิ
วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว หรือเมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ ทัง้นีร้ายงานดงักลา่วต้อง
แสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ฌ) จดัท าหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้เป็นปีปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชี และจดัสง่ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ญ) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุเปิดตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  
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ฎ) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการ ลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฏ) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฐ) จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นที่มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุ
และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราที่ก าหนด  
 
ฑ) ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ 29  
 
ฒ) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดั  
การถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย  
 
ณ) ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึง
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุหากมกีารถือหนว่ยลงทนุ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  
 
ด) ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด  
ในแตล่ะกองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
ตรวจสอบและรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  
 
ต) จดัสง่ข้อมลูการตรวจสอบการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ฒ) สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัท
จดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัใิห้
เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
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เงือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ :  
 
ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าทีต่อ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมราย
ใหม ่
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
 
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2128-2300 โทรสาร 0-2128-4621 
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 15 
 
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตา่ง ๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงานของ
กองทนุ เช่น เงินจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย และเงินอื่นใดของ
กองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  
 
(2) จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทนุตลอดจนรับ
ช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
 
(3) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพือ่เป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
 
(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถงึรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองซือ้หลกัทรัพย์ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ีผลตอ่การถือครอง
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หลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 
 
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งท า
การปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
(6) จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  
 
6.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหนา่ย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 
6.2 จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 
6.3 จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  
 
6.4 จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุ  
 
(7) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่
วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่หรือกรณีที่
เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวนัท าการรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักลา่วคิดเป็นจ านวนที่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดักรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาในการ
จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 
 
(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตักิารให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ภายใต้มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
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ออกตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทนัที ในกรณีที่
บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแกก่องทนุหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอยีด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนั
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  
 
(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(14) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ เมื่อเลกิโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียน
เลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
ปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 
 
14.1 รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
 
14.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้
ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  
 
(15) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศที่บริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุใน
หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สนิอื่นซึ่งมคีณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  
 
(16) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ โดยบริษัทจดัการมีหน้าที่สง่
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมตใิห้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
(17) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
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ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสอืเพื่อ
รับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า
หน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด
อนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ย
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  



กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF) 86 

 
(5) ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ืองคณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่บริษัท
จดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข
ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลงตามส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมตามข้อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้องจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ให้แกผู่้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่หรือตามค าสัง่ของ
บริษัทจัดการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ข้าข้อยกเว้น
ให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2128-2300 โทรสาร 0-2128-4621 
 
ทัง้นี ้หากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ 
หมายเลขโทรสาร บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักลา่วในโครงการ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  
 
ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
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ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
ส านกังานเลขท่ี 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท์. 0-2587-8080 
โทรสาร. 0-2586-0301  
ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
 
ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั, บลจ.  
ทีช่ัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
 
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื :  
 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
 
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  
 
ช่ือ :  

http://www.tmbam.com/


กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF) 88 

ที่อยู ่:  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทนุ :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุท่ีมีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ
ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้ค าแนะน าทางด้านการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทนุของกองทนุ เพื่อให้การลงทนุของกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ ท่ีปรึกษาการลงทนุที่บริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้จะไม่มีอ านาจควบคมุการด าเนิ นงานของ
บริษัทจัดการแต่อย่างใด ทัง้นี ้การแต่งตัง้ที่ปรึกษาของกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทนุซึ่งบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทน
ดงักลา่วเอง โดยจะหกัจากคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีบริษัทจดัการจะได้รับจากกองทนุ 
 
9.2.ที่ปรึกษากองทนุ :  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) : 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมม่ี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
 
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุมาขายแก่
บริษัทจดัการหรือผา่นตวัแทน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ในระยะเวลาในการรับซือ้คืนตามที่ระบุ
ในหวัข้อ 8.2.3 ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งค านวณตามข้อ 16และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ยกเว้น
กรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหมใ่นกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 10 
 
13.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  
เนื่องจากกองทนุนีเ้ป็นกองทุนที่จ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจดัสรรก าไรในรูปของเงินปันผลจาก
กองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "การก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 
 
ทัง้นี ้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน (ส่วนที่เกินหนึ่งในสาม) จะถูก
จ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
1.การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม  
2.การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด  
 
13.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ส าหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
13.4. ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  
 
13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริษัทจัดการจะท าการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิ น้ของโครงการ ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนตามที่บริษัทจดัการได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้สว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 19 
 
13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือโอนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ หรือ
กองทนุประเภทหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่นเมื่อเลิกกองทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 22 โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุน ช าระภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้ ส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 19 
 
13.7. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มจากบริษัทจัดการและตวัแทนสนบัสนนุในทกุวนัท าการซือ้ขายตามราคา
ขายหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวมตามข้อ 19 และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์  
 
สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมายก าหนด  ส าหรับหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตัง้ขึน้ก่อน
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
 
นอกเหนือจากวรรคแรก ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทัง้นีน้ายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 
 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 19 
 
13.8. อื่น ๆ :  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 
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การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการ
แตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกว่าสว่นของ
ทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
14.2.1 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
เมื่อบริษัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนนุได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอใช้บริการธุร กรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (ถ้ามี) ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8.2 (1) และ
ผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนนุในนามของบริษัทจดัการจะออกสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือในสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อ
บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ
จากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนนุออก
ให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทนุของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนุนบันทึก
รายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมา
บนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมน่ า สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบนัทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
ข้อมลูที่ถกูต้อง  
 
14.2.2 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี ส าหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิทางภาษี ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีแ้ก่ผู้ลงทนุ 
เพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้นี ้เมื่อครบระยะเวลาของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีกรมสรรพากร 
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หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนดแล้ว กองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีย้งัคงมีสถานะเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุจะไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่วอีกตอ่ไป ทัง้นี ้เพื่อมิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเกิดความเข้าใจผิด บริษัท
จดัการอาจจ าเป็นต้องแก้ไขช่ือกองทนุโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
(1) หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบหนงัสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัจากปีที่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุท าธุรกรรมการซือ้ หรือ ขาย หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุน าหนงัสอืรับรองนีแ้นบเป็น
หลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะยตุิการออกและ
สง่มอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมส าหรับยอดซือ้หน่วยลงทนุเป็นต้นไปภายหลงัจากที่สิทธิประโยชน์
ทางภาษีสิน้สดุลง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการเอง หรือบริษัทจดัการอื่น (กองทนุต้นทาง) มายงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึง่ภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นที่ซือ้
ใหม่จากบริษัทจดัการในปีภาษีนัน้ๆ เทา่นัน้ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
 
(2) หนงัสอืแสดงการขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุเพื่อเป็นข้อมลูแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติม และเก็บไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้  
 
(3) หนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอีกกองทนุหนึง่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการหรือไมก็่ตาม  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุต้นทาง และหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่โอนออกจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่เนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลกัฐานพร้อมที่จะให้พนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบ
ได้  
 
(4) หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีผิด
เง่ือนไข  
 



กองทนุเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25LTF) 93 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินปัน
ผลหรือจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในกรณีมิใช่ด้วยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
ปีภาษีนัน้ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ทัง้นี ้ไมว่่าบริษัทจดัการจะพิจารณา
จ่าย หรือไมจ่่ายเงินปันผลของงวดบญัชีนัน้ๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 
 
1.บริษัทจดัการจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถดัจากวนัสิน้งวดบญัชี หรือวนัสิน้งวดอื่นใด
ที่จะจ่ายเงินปันผล 
2.บริษัทจดัการจะค านวณเงินปันผลตอ่หนว่ย โดยถือจ านวนหนว่ยลงทนุตามทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
ของวนัปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่วเท่านัน้ โดยจะไม่รวมถึงผู้ที่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหนว่ย ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
ด้วยเช็คในวนัท าการก่อนหน้าปิดสมดุทะเบียนและเช็คดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก าหนด  
 
3.บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอตัราปันผลโดยไม่
ชกัช้า โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
3.1 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของ
ตวัแทน  
 
3.2 สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินอื่นใดที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในใบ
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุหรือตามที่ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุ ภายใน 20 วนัท าการนบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมนัน้  
 
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอตัราที่
กฎหมายก าหนดเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์ให้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเทา่นัน้ และจะจดัสง่หนงัสอืรับรองการหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในปีภาษีนัน้ 
 
ข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ป็น
กรณีที่ได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าบญัชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพย์สินของกองทนุ
รวม และไม่น าเงินดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของ
แผน่ดิน 
 
 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น :  
หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนี ้
หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
16.1.1 เมื่อมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลง รับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ ยเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่ว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
16.1.4 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ 
  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวม
จะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ 
ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 
 
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ ช่ือ
ตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธิหรือการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณี
ดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และการโอนหนว่ยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้น
แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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2. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
 
18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
       (ก)  กองทนุดงันี ้
1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทนุประกนัสงัคม 
3.  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
5.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6.  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
7.  กองทนุอื่นใดที่ส านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6. 
8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 
       (ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บังคบัต้องเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึ่งลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
ของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่
ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปที่พงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสทิธิออกเสยีง เป็นต้น  
(ข)  มีกระบวนการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะด าเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือจะ
ด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด
ได้ 
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2. การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการด้วยการ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือขอมติผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้วิธีการขอ
มติผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติพิเศษ  ซึ่ง
ให้รวมถึง  
(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทนุรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทนุรวม
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   
(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทนุ ( risk 
spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 
(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุ
ไว้ลา่สดุในโครงการ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หรือ
ข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  
(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ค)  การเพิ่มทนุ 
(ง)  การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(จ)  การเพิ่มความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุรวม
อยา่งมีนยัส าคญั 
(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดัการปฏิบตัิ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   
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(4.2)  การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง   
(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ  
(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมท่ าให้ผลตอบแทนและ
ความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง  
 5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอเป็นหนงัสือ
พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และช าระค่าธรรมเนียมตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   
6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่ได้รั บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  
 
การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตาม
และไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวม
มีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบ
ตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท
จดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนั
เปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม 
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  
22.1.1 หากปรากฏวา่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
 
(1) มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวนัท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อเหตุดงักล่าวเกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่สิน้ปีปฏิทินที่สองที่
จดัตัง้กองทนุรวมเป็นต้นไป  
 
(2) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด ๆ  
 
(3) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวน  
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  
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(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด”  
 
ทัง้นี ้ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลวา่ การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่เนื่องจากกองทนุรวมยงัคง
มีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้ 
 
22.1.2 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจัดการเลิกกองทนุในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 
บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้
 
22.2.1  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม ข้อ 22.1 
 
22.2.2 แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุารณ์ตาม
ข้อ 22.1 โดยข้อมลูที่แจ้งดงักลา่วจะมีส าระส าคญัอยา่งน้อยดงันี ้ 
(ก) บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนย้ายการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการที่มีความเสี่ยงต ่าสดุ หรือมีนโยบายการลงทนุที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกบักองทนุเปิดนี ้ โดยไม่
เก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถแจ้งตอ่บริษัทจดัการ 
     เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนก าหนด และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการ
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถ้วนดงันี ้
 
1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 
 
2) เป็นการโอนย้ายการลงทนุภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 
22.2.3 จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 
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22.2.4 รวบรวมเงินท่ีได้จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.3 ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 
22.2.2 ด าเนินการโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไมช่กัช้า 
 
ทัง้นี ้เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 22.2 แล้ว ให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุรวม 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท า
การอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิ ธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเทา่ที่คงเหลืออยู่ตาม
สดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


