
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 
หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A)  

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 7 สิน้สดุวนัท่ี 30 เมษำยน 2566 
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กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุน
หลกั) ในรูปของสกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐั ดังนัน้ กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income อำจลงทุนในสญัญำซือ้
ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดลุยพินิจของ
ผูจ้ดักำรกองทุน ดงันัน้ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ำกว่ำเงิน
ลงทนุเริ่มแรกได ้เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลลำ่รส์หรฐั มีแนวโนม้อ่อนค่ำลง ผูจ้ดักำรกองทนุอำจพิจำรณำลงทนุ
ในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับอัตรำแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บำงส่วน 
อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ดักำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสดัส่วนที่นอ้ย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงใน
กรณีที่ค่ำเงินสกลุดอลลำ่รส์หรฐั มีแนวโนม้แข็งค่ำ 

กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด          
ทหำรไทย Global Income เม่ือเห็นวำ่กำรลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุของผูล้งทนุ 
และผูล้งทนุยอมรบัควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุได ้
กองทนุหลกัอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) เช่น กำรท ำสญัญำฟิวเจอรส์ และ/หรือสญัญำสวอป ที่มีตวัแปรเป็น
ดัชนีอำ้งอิงหรือหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับดัชนีอำ้งอิง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อท ำใหก้องทุนหลกัสำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันีอำ้งอิง ดงันัน้ กองทนุหลกัจงึมีควำมเสี่ยงมำกกวำ่กองทนุรวมอื่น 

กองทุนนีมี้ควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทนุ ไปลงทนุ ในสว่นของเงินลงทนุในตำ่งประเทศ 

เนื่องจำกกองทนุนี ้มีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรใน
ภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณท์ี่ไม่ปกติ ท ำใหก้องทนุไม่สำมำรถน ำเงินกลบัเขำ้มำในประเทศ ซึ่งอำจสง่ผลใหผู้ล้งทนุ
ไม่ไดร้บัคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

เนื่องจำกกองทนุนีล้งทนุในกองทนุ PIMCO GIS Income Fund (กองทนุหลกั) ซึ่งมีนโยบำยกระจำยกำรลงทนุ
ไปในตรำสำรหนีป้ระเภทต่ำงๆทัง้ภำครฐัและเอกชน ทั่วโลกอย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน   
ในกรณีที่กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income ไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องได้ตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด ผูล้งทนุอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุตำมที่มีค ำสั่งไว ้

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมที่ไม่มีประกนั (Non-Guaranteed Fund) ผูล้งทนุอำจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนบำงสว่นหรอื
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออำจไม่ไดร้บัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือ
ไดร้บัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุลำ่ชำ้กวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่มีเหตกุำรณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอำจไดร้บัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุล่ำชำ้กว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้  
ในหนงัสือชีช้วน 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกฏเกณฑข์องนิติบคุคลที่กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income ท ำธุรกรรมดว้ย 
[(รวมเรียกวำ่”นิติบคุคลที่เก่ียวขอ้ง”) เช่น คูค่ำ้ ผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิ นำยหนำ้คำ้หลกัทรพัย ์ผูอ้อกหลกัทรพัย ์
และกองทนุใดๆ (รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของกองทนุดงักลำ่ว) ที่กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income เขำ้ลงทนุ เป็น
ตน้] บรษัิทจดักำรสงวนสิทธ์ิในกำรน ำสง่ขอ้มลูและรำยละเอียดของผูถื้อหนว่ยกองทนุเปิดทหำรไทย Global 
Income (“กองทนุ”)ในกรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) มำกกวำ่ 
10% ของกองทนุ หรอืสดัสว่นอื่นใดที่ก ำหนดตำมท่ีนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรือ ตำมค ำขอของนิติบคุคลที่ดงักลำ่ว 
เพื่อให ้นิติบคุคลดงักลำ่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผูถื้อหนว่ยกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income และปฏิบตัิ
ตำมเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป  
ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ทัง้หมด ใหถื้อวำ่ ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่วรบัทรำบและใหค้วำมยินยอมแก่
บรษัิทจดักำรไวล้ว่งหนำ้แลว้ อีกทัง้ผูถื้อหนว่ยลงทนุ จะไม่สำมำรถน ำเรื่องดงักลำ่วมำใชเ้ป็นสิทธิเรยีกรอ้งควำม
เสียหำยจำกเหตดุงักลำ่วจำกบรษัิทจดักำรไดแ้ต่อย่ำงใด 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีพนัธะสญัญำ หรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของรฐัต่ำงประเทศ หรือมี
ควำมจ ำเป็นจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยของรฐัต่ำงประเทศ ไม่ว่ำที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนำคต 
เช่น ด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ เป็นตน้        ผู้
ถือหน่วยลงทนุไดร้บัทรำบและตกลงยินยอมใหส้ิทธิแก่บริษัทจดักำรที่จะปฏิบตัิกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆ  เพื่อให้
เป็นไปตำมพนัธสญัญำ หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมำยของรฐัต่ำงประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูต่ำงๆ ของ  
ผูถื้อหน่วยลงทุน  กำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนกำรขอค ำยินยอม ขอ้มลู และ
เอกสำรเพิ่มเติมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด ำเนินกำรอื่นใดเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิตำมพนัธสญัญำ 
หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมำยของรฐัต่ำงประเทศ  ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชี ้
ชวนฉบบันี ้

บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรฐัอเมริกำ หรือผูมี้ถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิำครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรือผูถื้อ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหำ้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำย
ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ รวมถึงสำขำของนิติบคุคลดงักลำ่ว 3)หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัอเมรกิำทัง้ในและนอก
ประเทศสหรฐัอเมริกำ 4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดักำร หรือ
ช ำระ/รบัช ำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรฐัอเมริกำ ทั้งนี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้ัวแทนหรือ
ผูจ้ัดกำรที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 5) กองทรพัยส์ินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลำ่วตำมขอ้1 – 4 

บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ส ำหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักลำ่วขำ้งตน้ 

ผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขำ้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้ำ้งอิงในอนำคต  
และเม่ือมีขอ้สงสยัใหส้อบถำมผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุใหเ้ขำ้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
 

ช่ือกองทุน : กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income 
     TMB Global Income Fund (ช่ือย่อ: TMBGINCOME) 
อายุโครงการ :  ไม่ก ำหนด 

 

วันทีอ่นุมัตจิัดตัง้กองทุนรวม :  3 พฤษภำคม 2559 
 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทุน           :         19 พฤษภำคม 2559   
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนที่ เป็นตรำสำรหนี้
ตำ่งประเทศ (Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน :       กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพียงกองเดียว (Master 
Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทนุชนิด Class I  ในอตัรำส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) ด ำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS กองทนุ
รวมตำ่งประเทศดงักล่ำวบรหิำรจดักำรโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลำ่รส์หรฐั 

โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรำ้งกระแสรำยไดใ้นระดบัสูงโดยกำร
บรหิำรกำรลงทนุอย่ำงรอบคอบ และมีวตัถปุระสงคร์องในกำรสรำ้งกำรเติบโตของเงินลงทนุในระยะยำว กองทนุมีหลกักำรส ำคญั
ในกำรกระจำยกำรลงทนุไปในตรำสำรหนีป้ระเภทต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน ทั่วโลก อย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน ซึ่ง
อำจรวมถึง  
(1) ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนทัง้ที่ไดร้บักำรจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือสูงกว่ำอันดบัที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) และ
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วโลกทัง้ที่อยู่ภำยใน
กลุม่ประเทศยโุรป, และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถึงกลุม่ประเทศก ำลงัพฒันำ  
(2) ตรำสำรหนีภ้ำครฐั ที่ออกโดยรฐับำลของประเทศภำยในกลุ่มประเทศยโุรป, และประเทศนอกกลุม่ประเทศยโุรป รวมถึงองคก์ร
ที่เก่ียวขอ้งกบัภำครฐัของประเทศเหล่ำนัน้   
(3) ตรำสำรที่เก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือภำคอสงัหำรมิทรพัย ์(mortgage-related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ   
และ 
(4) Foreign currency positions ซึง่รวมถึงสกลุเงินของประเทศก ำลงัพฒันำ  
ทัง้นี ้กองทนุหลกัสำมำรถลงทนุใน loan participations and loan assignments 
อย่ำงไรก็ตำมกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุใน Sector ต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี ้ ในกำรลงทนุเหล่ำนีส้ำมำรถ
ท ำไดท้ัง้กำรลงทนุทำงตรงในตรำสำร และกำรลงทนุผ่ำนตรำสำรอนพุนัธ ์ 

กองทุนหลกัอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) ได ้

ส่วนที่เหลือบริษัทจดักำรจะลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
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กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่ มีลักษณะสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑห์รือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้อำจท ำธุรกรรมกำรใหยื้มหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรม
กำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) ได ้หรือตรำสำรทนุที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted) และตรำสำร
หนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำระดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Non-Investment grade) และตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอันดบั
ควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด   
 

ทัง้นี ้กำรลงทนุของกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income ใน PIMCO GIS Income Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลล่ำรส์หรฐั  โดย
กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income อำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัควำม
เสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุ ดงันัน้ ผูล้งทนุอำจจะขำดทนุหรือไดร้บัก ำไรจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทนุเริ่มแรกได ้เช่น กรณีที่คำ่เงินสกลุดอลลำ่รส์หรฐั  มีแนวโนม้ออ่นคำ่ลง ผูจ้ดักำร
กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับอัตรำแลกเปลี่ ยน (FX Derivatives) 
บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ดักำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสดัส่วนที่นอ้ย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกันควำมเสี่ยงในกรณีที่
คำ่เงินสกลุดอลลำ่รส์หรฐัมีแนวโนม้แข็งคำ่   
 

เง่ือนไข/ขอ้จ ำกดัอื่น 
 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมต่ำงประเทศตำม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่
เหมำะสมอีกต่อไป หรืออำจสืบเน่ืองจำกกำรที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่ำงประเทศที่กองทนุลงทุนมี
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดจนอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น เงื่อนไขกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ เป็นตน้ และ /
หรือไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณต์่ำงๆ เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตุกำรณไ์ม่
ปกติต่ำงๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อกำรลงทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุต่ำงประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถเขำ้ลงทนุใน PIMCO GIS Income 
Fund (กองทุนหลัก) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของ  PIMCO GIS Income Fund 
(กองทุนหลัก)ไม่เหมำะสมอีกต่อไป อำทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต ่ำกว่ำผลตอบแทนของ
กองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนใกลเ้คียงกันอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน หรือผลตอบแทนของ
กองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวต ่ำกว่ำตวัชีว้ดั(Benchmark) รอ้ยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือกำรลงทุนของกองทนุต่ำงประเทศไม่
เป็นไปตำมหนงัสือชีช้วนหรอืโครงกำร หรอืเม่ือกองทนุตำ่งประเทศกระท ำควำมผิดรำ้ยแรงตำมควำมเห็นของหน่วยงำน 
ที่ก ำกับดูแลกองทุนต่ำงประเทศหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรของกองทุ นในฐำนะ               
ผูล้งทนุ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหำรของกองทนุรวมต่ำงประเทศดงักล่ำว   ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะไม่ขดักับ
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ และค ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญัโดยไม่
ถือวำ่เป็นกำรด ำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรและถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

 

2. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่กองทนุรวมตำ่งประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ย
ละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และในขณะที่จดัตัง้กองทนุ ส ำนกังำน ก.ล.ต.ก ำหนดใหใ้นกรณีที่กองทุนเป็น
กองทนุรวมที่ลงทนุในต่ำงประเทศ (foreign investment fund) กำรลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินเพื่อกองทนุดงักล่ำวตอ้งเป็น
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิ
ของกองทนุ ซึง่รวมถึงกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 
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 ทัง้นี ้ควำมในวรรคหนึ่ง จะไม่น ำมำบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุ

รวม และ/หรอืในช่วงระยะเวลำที่กองทนุมีควำมจ ำเป็นตอ้งรอกำรลงทนุ และ/หรอืในช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกโครงกำร 
และ/หรือในช่วงที่ผูล้งทนุท ำกำรสั่งซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนั
ท ำกำร และจะไม่น ำมำบังคับใชใ้นกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี ้และบริษัทจัดกำรไดแ้จง้เหตุกำรณเ์กิดขึน้ดังกล่ำวให้
ส  ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่ำวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใตส้ถำนกำรณ์
นั้นๆ โดยค ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ และไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนที่ผิดไปจำก
รำยละเอียดโครงกำร 
 
(2.1)   ในกรณีที่มีควำมผิดปกติของตลำด หรือรำคำตลำดของหลกัทรพัยล์ดลงอย่ำงรุนแรง หรือกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงใน

ภำวะตลำดหรือกำรคำดกำรณภ์ำวะตลำดท ำใหห้ลกัเกณฑก์ำรลงทนุขำ้งตน้ขำดควำมเหมำะสมในทำงปฏิบตัิหรือ
จะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุโดยรวม 

 (2.2)    หรือในกรณีอื่นใดที่เกิดจำกสำเหตทุี่ไม่สำมำรถควบคมุไดห้รือเหตทุี่ เกิดจำกปัจจยัภำยนอก หรือเหตอุื่นใดที่ไดร้บั
กำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

(2.3)    หรือกรณีเกิดเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุไม่สำมำรถลงทนุในกองทนุรวมในต่ำงประเทศที่เป็น กองทนุหลกั ไดอ้ีกต่อไป หรือ
กรณีอื่นใด ที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนหลักต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรอืควำมเสี่ยงตอ่ช่ือเสียงของบรษิัทจดักำรหรือกองทนุ 

 
3. ในกรณีที่กองทนุปลำยทำงในตำ่งประเทศ (Master Fund) มีกำรลงทนุในตรำสำร SIP เกินกวำ่ 

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด บริษัทจัดกำรจะปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุน
ปลำยทำงในต่ำงประเทศ เพื่อใหอ้ัตรำส่วนกำรลงทุนไม่เกินกว่ำหลกัเกณฑก์ำรลงทุนที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด 

 
ทัง้นี ้กำรปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุดงักล่ำวจะด ำเนินกำรภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่รบัทรำบขอ้มลูกำรลงทนุในตรำ
สำรดงักล่ำวเกินกว่ำเกณฑก์ำรลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป ยกเวน้กรณีที่เกิดจำกปัจจยัที่ควบคมุไม่ไดห้รือกรณี
จ ำเป็นและสมควรที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สร็จสิน้โดยไม่
ชกัชำ้ หำกกำรด ำเนินกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศขำ้งตน้ มีผลหรือมีแนวโนม้ท ำใหก้ำร
ลงทุนในกองทุนในต่ำงประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลำบญัชีนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
 
(3.1)  บริษัทจดักำรจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลกัแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน

ตำ่งประเทศกองทนุใหม่ดงักล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทนุที่ใกลเ้คียงกบักองทนุเดิม และตอบสนองนโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุ และบรษิัทเห็นว่ำกำรยำ้ยไปลงทนุในกองทนุดงักล่ำวเป็นผลดีต่อผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกองทนุ
และเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลงกองทุน
ตำ่งประเทศกองทนุใหม่ ที่มีคณุสมบตัิตำมที่ ส  ำนกังำน ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด หรอืมีแนวทำงใหด้ ำเนินกำรได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วย
ลงทนุทรำบตอ่ไป 
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(3.2)  หำกเกิดกรณีใดๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ

เป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรเลิกกองทุน โดยจะด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและ
ส ำรองคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือตอ่จ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน Master Fund จะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไวซ้ึ่ง
ทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุน มำบังคับใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคัดเลือกและเตรียมกำรลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 
กองทนุหลกัแทนกองทนุเดิม หรอืช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 
 

4. ในกรณีที่กองทนุปลำยทำงในตำ่งประเทศ (Master Fund) มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรพัยส์ินที่กองทนุไทย
สำมำรถลงทนุได ้ไดแ้ก่ loan participations and loan assignments ในอตัรำส่วนที่มำกกวำ่รอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(4.1)  บริษัทจดักำรจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลกัแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ตำ่งประเทศกองทนุใหม่ดงักล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทนุที่ใกลเ้คียงกบักองทนุเดิม และตอบสนองนโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุ และบรษิัทเห็นว่ำกำรยำ้ยไปลงทนุในกองทนุดงักล่ำวเป็นผลดีต่อผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกองทนุ
และเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลงกองทุน
ตำ่งประเทศกองทนุใหม่ ที่มีคณุสมบตัิตำมที่ ส  ำนกังำน ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด หรอืมีแนวทำงใหด้ ำเนินกำรได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และผูถื้อหน่วย
ลงทนุทรำบตอ่ไป 

(4.2)  หำกเกิดกรณีใดๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรเลิกกองทุน โดยจะด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและ
ส ำรองคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือตอ่จ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน Master Fund จะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไวซ้ึ่ง
ทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุน มำบังคับใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคัดเลือกและเตรียมกำรลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น 
กองทนุหลกัแทนกองทนุเดิม หรอืช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 
 

5.  ในกรณีที่กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income มีกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) ไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุปลำยทำงในตำ่งประเทศ และกองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศดงักล่ำวที่
กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income เขำ้ลงทนุมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
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(ก) มูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนปลำยทำงใน
ตำ่งประเทศ (Master Fund) 

 
(ข) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำ

กำรใดติดต่อกัน คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ 
(Master Fund) นัน้ 

 
บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
5.1   แจง้เหตทุี่กองทนุปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)มีมลูค่ำลดลงตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้พรอ้มแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และ       
ผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว อำทิเช่น บรษิัทจดักำรจะคดัเลือกกองทนุรวมในตำ่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดังกล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทุนที่
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือ นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร หรือ เลิกกองทุน 
เป็นตน้ โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ ไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร 
และถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

5.2 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 5.1 ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรำกฎเหตุ หรือเป็นไป
ตำมที่ประกำศก ำหนด 

5.3 ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอผ่อนผนัระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 5.2 ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ โดยในกำรย่ืนขอผ่อนผนั บริษัทจดักำรตอ้งย่ืนควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชนม์ำเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตอ้งย่ืนขอผ่อนผันต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรดังกล่ำว เพื่อใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีเวลำในกำร
พิจำรณำผ่อนผนั 

5.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ด  ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

5.5 เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำมขอ้ 5.1 ตอ่ผูส้นใจจะลงทนุ เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุรบัรูแ้ละ
เขำ้ใจเก่ียวกับสถำนะของกองทุนรวม ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรตอ้งด ำเนินกำรใหบุ้คลำกรที่เก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษิัทจดักำรอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนกองทนุ Master Fund จะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทนุหรอื      มี
ไวซ้ึ่งทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและเตรียมกำรลงทนุในกองทนุรวมในต่ำงประเทศกองทนุใหม่ เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือในกรณีที่เลิกกองทุน  จะยกเว้นไม่น ำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำ
บงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ 
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รายละเอียดกองทุนหลัก :  PIMCO GIS Income Fund 

กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุ คือ PIMCO GIS Income Fund ซึง่บรหิำรและจดักำรโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) 
Limited ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ และผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพื่อศึกษำ
ขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.pimco.com.sg 
ช่ือ   :  PIMCO GIS Income Fund 
ประเภท   :  กองทนุรวมตรำสำรแห่งหนี ้
อายุโครงการ     :  ไม่ก ำหนด 
นโยบายการลงทุน :   ก อ ง ทุ น  PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) ก อ ง ทุ น มี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรำ้งกระแสรำยไดใ้นระดบัสงูโดยกำรบริหำรกำร
ลงทนุอย่ำงรอบคอบ และมีวตัถปุระสงคร์องในกำรสรำ้งกำรเติบโตของ
เงินลงทนุในระยะยำว กองทนุมีหลกักำรส ำคญัในกำรกระจำยกำรลงทนุ
ไปในตรำสำรหนีป้ระเภทต่ำงๆทัง้ภำครฐัและเอกชน ทั่วโลก อย่ำงนอ้ย 
2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน  ซึง่อำจรวมถึง  
(1) ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนทั้งที่ไดร้บักำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือสูง
กว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได ้( Investment Grade) และอันดับควำม
น่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) ที่
ออกโดยบรษิัทเอกชนทั่วโลกทัง้ที่อยู่ภำยในกลุ่มประเทศยโุรป, และนอก
กลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถึงกลุม่ประเทศก ำลงัพฒันำ  
(2) ตรำสำรหนี้ภำครัฐ ที่ออกโดยรัฐบำลของประเทศภำยในกลุ่ม
ประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่
เก่ียวขอ้งกบัภำครฐัของประเทศเหล่ำนัน้   
(3) ตรำสำรที่ เก่ียวข้องกับสินเช่ือภำคอสังหำริมทรัพย์ (mortgage-
related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ และ  
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศก ำลัง
พฒันำ  
ทัง้นี ้กองทนุหลกัสำมำรถลงทนุใน loan participations and loan 
assignments 
อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนใน Sector ต่ำงๆอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลำ ทั้งนีใ้นกำรลงทุนเหล่ำนีส้ำมำรถท ำไดท้ั้ง
กำรลงทนุทำงตรงในตรำสำร และกำรลงทนุผ่ำนตรำสำรอนพุนัธ ์
กองทุนจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่ำง 0 – 8 ปี ขึน้อยู่กับมุมดำ้น
ดอกเบีย้ของผูจ้ัดกำรกองทุน ทั้งนี ้กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่ไดร้บั
กำรจดัอบัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได ้(ต ่ำกว่ำ
อับดับควำมน่ำเช่ือถือที่ Baa3 จำกกำรจัดอับดับควำมน่ำเช่ือถือของ 
Moody หรือเทียบเท่ำกับกำรจัดอับดับควำมน่ำเช่ือถือของ S&P or 
Fitch) ไม่เกิน 50% ของมลูค่ำทรพัยส์ิน (โดยไม่รวมถึงตรำสำรที่ 



 

หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income  - 10 - 
  

เก่ียวขอ้งกับสินเช่ือภำคอสงัหำริมทรพัย(์mortgage-related security)
และ Asset-backed securities อื่นๆ) และสำมำรถลงทนุในตรำสำรหนี้
ของกลุม่ประเทศก ำลงัพฒันำไม่เกิน 20% ของมลูค่ำทรพัยส์ิน 
 

กองทนุไม่สำมำรถลงทนุในตรำสำรที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นตรำสำรทนุได ้
(convertible securities) เกิน 25% ของมูลค่ำทรัพย์สิน ; ไม่สำมำรถ
ลงทนุในตรำสำรทนุ (equity) ไดเ้กิน 10% ของมลูค่ำทรพัยส์ิน ทัง้นี ้เม่ือ
รวมกำรลงทุนของ ตรำสำรที่ สำมำรถเปลี่ ยนเป็นตรำสำรทุน ,                
ตรำสำรทุน,ใบรบัรองเงินฝำก (certificates of deposit) และ bankers’ 
acceptances จะตอ้งมีสดัส่วนไม่เกิน 1ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน ทัง้นี ้
กองทนุอำจสำมำรถลงทนุในตรำสำรที่ไม่มีสภำพคลอ่ง (ซึง่หมำยรวมถึง
พนัธบตัร และตรำสำรหนีอ้ื่นๆ ที่ถูกกล่ำวถึงตำมนโยบำยกำรลงทุนนี)้ 
ไดไ้ม่เกิน 10% ของมลูค่ำทรพัยส์ิน 
 

Class                        :  I   
ISIN Code                : IE00B87KCF77 
Bloomberg Code     :  PIMINIA:ID 
วันจัดตัง้กองทนุ (Inception Date)  :  30 พฤศจิกำยน 2555 (30/11/2012) 
สกุลเงนิฐาน (base currency)      :  ดอลล่ำรส์หรฐั (USD) 
ตัวชีว้ัด (Benchmark)                 :  Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 
Bloomberg ticker          :   LBUSTRUU Index 
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)   :  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 

 ผู้รักษาทรัพยสิ์นของกองทุน (Custodian Bank)   :  State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*  : รอ้ยละ 0.55 ตอ่ปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
แหล่งข้อมูล      :  www.pimco.com.sg 
 
อนึ่ง กองทนุหลกัอำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุได ้ 
ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำร ซึ่งบรษิัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่ำไดไ้ดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบทำงเว็บไซดข์องบรษัิทจดักำรโดยพลนั 

 

ในกรณีที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมประกำศที่เก่ียวขอ้งกบัประเภทของ
กองทนุรวม ซึ่งมีผลกระทบกบัประเภทกองทนุนี ้ในภำยหลงั  บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ
รวมใหเ้ป็นประเภทกองทนุรวมตำมเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด โดยใหถื้อวำ่
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรำยทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 
30 วนั พรอ้มทัง้ปรบัปรุงขอ้มลูโครงกำรจดักำรกองทนุรวม กับส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  เพื่อใหข้อ้มลูในส่วนต่ำง ๆ 
ของโครงกำรสอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 

ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :  ผูถื้อหน่วยลงทนุมีโอกำสรบัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในรูปก ำไรจำกมลูค่ำ
หน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำก ก ำไรส่วนต่ำงของรำคำหลกัทรพัย ์ที่กองทนุเขำ้ลงทนุ เช่น หำกท่ำนซือ้หน่วยลงทนุในรำคำเสนอขำยที่ 
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10.00 บำทต่อหน่วย และต่อมำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 10.40 บำทต่อหน่วย แสดงว่ำผูถื้อหน่วยลงทนุไดก้ ำไรเป็น
จ ำนวน 0.40 บำทต่อหน่วย  ดงันัน้เม่ือกองทุนรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในหนงัสือชีช้วนผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมี
โอกำสรบัผลตอบแทนจำกมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้ 

 
ตัวชีว้ัดของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income (Benchmark) :  
  
กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุนหลักคือ  Bloomberg US Aggregate Total Return Value 
Unhedged USD ในรูปสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่ค  ำนวณ
ผลตอบแทน 
 
ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  (Benchmark) ในกำรเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นควรและ
เหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่ก  ำหนด โดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำง
ชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บ
ไซดข์องบรษิัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/
หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ 
กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใชเ้ปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีก
ต่อไป โดยบริษัทจัดกำรจะแจง้เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซดข์องบริษัท
จดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้

 
ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 

 
Q:    กองทุนเปิดทหารไทย Global Income เป็นกองทุนรวมทีม่ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทุนหรอืไม่อย่างไร 
A:     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
Q:    กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเทา่ใด 
A:  จ ำนวนเงินทนุโครงกำรนีเ้ท่ำกบั 200,000 ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรหรอืไม่เกิน 750 ลำ้นบำท 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย Global Income เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควร

ลงทุนในระยะเวลาเทา่ใด 
A:  - เหมาะสมกับ   :   

นักลงทุนทีอ่าจพจิาณาลงทุนในกองทุนนีม้ีคุณสมบัต ิดังนี ้
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นกัลงทนุที่ตอ้งกำรกระจำยกำรควำมเสี่ยงในกำรลงทนุไปยงัตำ่งประเทศ โดยสำมำรถลงทนุระยะยำวและยอมรบัควำมเสี่ยง
ของกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ และควำมผนัผวนของกำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำหน่วยลงทนุของ
กองทนุตำ่งประเทศ (Master Fund) ได ้
 
กองทุนนีไ้มเ่หมาะกับ 
- นกัลงทนุที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้
- นกัลงทนุที่ไม่สำมำรถรบัควำมผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำวได ้
ควรลงทุนในระยะเวลา :  
เน่ืองจำกกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้ หรือขำยคืนไดท้กุวนัท ำกำร ดงันัน้ ระยะเวลำที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี ้จึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำที่จะ
สำมำรถลงทนุได ้ผลตอบแทนที่คำดหวงั และควำมเสี่ยงที่รบัไดจ้ำกกำรลงทนุ 
 

Q:  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ทีล่งทุนในกองทุนนี ้
A:   ควำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำของ PIMCO GIS Income Fund 

 
Q:  กองทุนเปิดทหารไทย Global Income เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะ

คุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่ไดเ้ป็นกองทนุคุม้ครองเงินตน้   
 
Q:  กองทุนรวมนีม้รีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A:   วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี คือ ประมำณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
 

Q:  ทา่นจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร? 
A:   ผูท้ี่สนใจลงทนุสำมำรถลงทนุกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income ไดท้กุวนัท ำกำรดว้ยวิธี 

ก. ท ำรำยกำรที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
ข. ท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต ที่ www.eastspring.co.th 

 ค.  กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยค ำสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร  
              จ.    วิธีกำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรจดัใหมี้ขึน้ในอนำคตและ/หรอืตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eastspring.com/
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  ลงทุนกับ บลจ.อสีทส์ปริง 
 

ผูท้ี่สนใจลงทนุในกองทนุที่บรหิำรโดย บลจ.อีสทส์ปรงิ สำมำรถกรอกใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ พรอ้มน ำเอกสำรประกอบมำติดต่อขอ
เปิดบญัชีกองทนุไดท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่หรอืส ำนกังำนสำขำของ บลจ.อีสทส์ปรงิ (ถำ้มี) หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน  
 

 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน            

บุคคลธรรมดา 
1.   แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
2.   บตัรประจ ำตวัประชำชน  
3.   ส  ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรอื รำยงำนกำร   
      เคลื่อนไหวของบญัชีธนำคำรที่ตอ้งกำรใชร้ว่มกบั 
      บญัชีกองทนุ 

นิตบิุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
 1.   แบบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 2.   ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 3.   ส  ำเนำหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท  
 4.   ตวัอย่ำงลำยมือช่ือของผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และ 
       เง่ือนไขกำรลงนำม  
 5.   ส  ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูมี้อ  ำนำจ 
       ลงนำมแทนนิติบคุคล  
 6.   หนงัสือรบัรองของบรษิัท และหนงัสือมอบอ ำนำจ 
 7.   ส ำเนำสมดุบญัชีธนำคำร หรอื รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ 
       บญัชีธนำคำรที่ตอ้งกำรใชร้ว่มกบับญัชีกองทนุ 

หมำยเหต ุ1.   เอกสำรประกอบกำรแสดงตวัตนของลกูคำ้ ลกูคำ้ตอ้งลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 
                2.  เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุ อำจเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมได ้ตำมที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ 
                     กำรขำยหรอืรบัซือ้คืนก ำหนด 
                 

บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ กำรยกเลิกรำยกำรซือ้ รำยกำรขำยคืน รำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หำกรำยกำรดงักล่ำวได้
ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
 

ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ รวมถึงบรกิำรใดๆที่เก่ียวขอ้ง โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั เวน้แตก่ำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นประโยชนก์บัผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 
7 วนั โดยจะปิดประกำศที่ส  ำนกังำนของบรษิัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน   
 

นิยำม 
วนัท ำกำร        หมำยถึง  วนัท ำกำรตำมปกติของบรษิัทจดักำร  ภำยในระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ        
                                                            กำรขำยหรอืรบัซือ้คืนก ำหนด 
วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศที่กองทุนหลกัจดทะเบียนและเป็นวนัท ำกำรที่

สำมำรถท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์
วนัท ำกำรซือ้ขำย       หมำยถึง  วนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำรตำมปกติของทัง้บรษิัทจดักำรและของกองทนุหลกั  หรอื 
                                                            ตำมที่บรษิัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 
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การซือ้หน่วยลงทุน :  
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้ครัง้แรก (เปิดบญัชี)         1 บำท 
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้ครัง้ตอ่ไป 1 บำท ขึน้ไป* 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ                                                                           มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ**   
                              ณ   สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ    
 

หมำยเหต ุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบรษิัทจดักำร หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 
   **  มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5  
  ทิง้และปัดศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ 
   

 
วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
1)  ส ำหรบัผูท้ี่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำร  

ผูส้ั่งซือ้สำมำรถซือ้หน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำ (ถำ้มี) ของบริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืน ทั้งนี ้ผูส้ั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถว้น) โดยจะตอ้งกรอกรำยละเอียดและ
ขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุและค ำขอใชบ้รกิำรอื่น ๆ ที่ตอ้งกำรใหค้รบถว้นชดัเจน และย่ืนเงิน
คำ่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน พรอ้มหลกัฐำนเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกองทนุดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

2)  ส ำหรบัผูท้ี่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำรแลว้  
 ผูส้ั่งซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำรแลว้ สำมำรถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทหำรไทยGlobal Income 

ไดท้ี่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุนที่ไดเ้ปิดบญัชีไว้ โดยน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทนุดงักล่ำว หรือส ำเนำ
หลกัฐำนใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุมำแสดงเป็นหลกัฐำน หรอื เปิดผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดักำร หรอืระบบอื่นใด   ที่
สำมำรถใหบ้รกิำรได ้ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 1 บำท (หนึ่งบำทถว้น)  

 
ช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุน ระหว่างวันท าการซือ้ขาย 

1. บรษิัทจดักำร หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน ช ำระดว้ยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30  น. 
ช ำระดว้ยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น. 

หรอืตำมที่บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยและรบัซือ้คืนก ำหนด 

2. อินเทอรเ์น็ต www.eastspring.co.th  ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
3. ค ำสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 
4. เจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร 
   (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ที่ไม่เป็นบญัชีรว่มเท่ำนัน้)   

ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.* 

          หมำยเหต ุ* ตำมเง่ือนไขของแตล่ะธนำคำรที่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหต้ดัเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
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กรณีช าระด้วยเงนิสด (รวมถงึการโอนเงนิผ่านธนาคาร)   
  

ซือ้ด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ ตำมที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งซือ้ และระบุ
จ ำนวนเงินที่สั่งซือ้ใหช้ดัเจน* 
 
กรณีช าระด้วยเช็ค  
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดรำฟต ์ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดกำรหรือ
ส ำนกังำนของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนที่รบัค ำสั่งซือ้เท่ำนัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งซือ้ พรอ้มเช็คขีดครอ่ม
เฉพำะ ระบจุ ำนวนเงินใหช้ดัเจน* และระบเุลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 10 หลกัลงบนดำ้นหลงัของเช็ค 
 
1) กรณีทีส่ั่งซือ้ผ่านส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
     กรุณำสั่งจ่ำย "กองทนุเปิดทหารไทย Global Income”  
 
 

2) กรณีทีส่ั่งซือ้ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทีม่ิใช่ธนาคารพาณิชย ์
กรุณำสั่งจ่ำย "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน)”  
และ/หรอื สั่งจ่ำยตำมที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนแต่ละแห่งก ำหนด 
 

 

    ซือ้ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th  
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดส้มคัรใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนส ำหรบัใชบ้ริกำรดงักล่ำวแลว้ 
สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง** โดยผูถื้อหน่วย
ลงทนุตอ้งลงนำมในหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่บริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมให้
หกัเงินในบญัชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.
แลนดแ์อนด ์เฮำ้ส ์ธ.ทิสโก ้ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนำคำรอื่นที่มีขอ้ตกลงกบับรษิัทจดักำรใหส้ำมำรถหกับญัชีเงินฝำกของผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุเพื่อช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไว ้ 

   ซือ้ผ่านค าส่ังซือ้อัตโนมัต ิ(Automatic Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กัน สำมำรถกรอกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วย
ตนเองผ่ำนอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดกำร(www.eastspring.co.th)  หรือกรอก “ใบค ำขอใชบ้ริกำรกำรวำงแผนกำรลงทุน
อัตโนมัติ” และย่ืนพรอ้มสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนที่         
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรเปิดบญัชีไวเ้ท่ำนัน้ หรือติดต่อสอบถำมไดท้ี่บริษัทจัดกำร ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ำนจะท ำรำยกำรสั่งซือ้
ดงักล่ำว ท่ำนจะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกธนำคำรเจำ้ของบญัชีที่ท่ำนประสงคจ์ะใหต้ดัเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้ 
 
 
 

 

http://www.tmbam.com/
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หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income  - 16 - 
  

    ซือ้ผ่านเจ้าหน้าทีศู่นยท์ีป่รึกษาการลงทนุของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนี ้เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำ            
ไม่เป็นบญัชีรว่ม จึงจะท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรนีไ้ดท้กุวนัท ำกำรของบรษิัทจดักำร จนถึงเวลำ 15.30 น.**  โดยบรษิัทจดักำร
จะจดัใหมี้กำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนกำรท ำรำยกำรทกุครัง้ และผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งลงนำมใน
หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร (หรือเอกสำรอื่นที่บริษัทจดักำรก ำหนด) แสดงควำมยินยอมใหห้กัเงินในบญัชีเงิน
ฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนดแ์อนด ์เฮำ้ส ์
ธ.ทิสโก ้ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนำคำรอื่นที่มีขอ้ตกลงกับบริษัทจดักำรใหส้ำมำรถหกับญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
เพื่อช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income ในกำรซือ้ครัง้แรก และ
สำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำปรบัใหเ้ป็นปัจจบุนัไดท้กุวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำร 
 

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรอืช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม  
 

หมำยเหต ุ *  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

 ** รำยกำรซือ้ที่ท  ำรำยกำรหลงัเวลำท ำกำร ระบบจะเก็บค ำสั่งไวเ้พื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เวลำท ำกำรอำจ
แตกตำ่งไปตำมเง่ือนไขของแตล่ะธนำคำรและบรกิำรที่เลือกใช ้โดยกรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยและท ำ
รำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ หำกวนัท ำกำรใดมิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้
ขำย หรอืท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ทัง้นี ้เวลำ
ท ำกำรอำจแตกตำ่งไปตำมเง่ือนไขของแตล่ะธนำคำรและบรกิำรที่เลือกใช ้    

 

การขายคืนหน่วยลงทุน : กรณีแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุได ้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้
 

1.   ดว้ยตนเอง ณ ที่ท  ำกำรบรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
2.  อินเทอรเ์น็ต  www.eastspring.co.th 
3.     ค ำสั่งขำยอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.   เจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร  (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ที่ไม่เป็นบญัชีรว่มเท่ำนัน้) 

 
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคืนแตล่ะครัง้ 1.00 บำท ขึน้ไป* 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ                                                               มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ**         
                                                                                                      ณ วนัสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย 
 
หมำยเหต ุ*  สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ

คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

http://www.eastspring.com/
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               **  มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื    
ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำดว้ยทกุครัง้ที่ท  ำกำรสั่งขำยคืน กรุณำกรอกใบค ำสั่งขำยโดย
ระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ตอ้งกำรจะไดร้บั หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยใหช้ดัเจน 

 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th  
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดล้งนำมในใบค ำขอใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่ำนส ำหรบัใช้
บรกิำรดงักล่ำวแลว้ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำรที่ www.eastspring.co.th ไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง**   

 

  ขายผ่านค าส่ังขายอัตโนมัต ิ(Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่ำๆกัน โดยก ำหนดค ำสั่งขำยหน่วยลงทุนอตัโนมัติดว้ย
ตวัเองผ่ำนอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดกำร (www.eastspring.co.th)หรือดว้ยวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ในอนำคต หรือติดต่อ
สอบถำมไดท้ี่บรษิัทจดักำร 
 

 ขายผ่านเจ้าหน้าทีศู่นยท์ีป่รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้รกิำรนี ้เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดำและไม่
เป็นบญัชีรว่ม จึงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ลกูคำ้สมัพนัธข์องบริษัทจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำรของบริษัท
จดักำรจนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนท ำ
รำยกำรทกุครัง้ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนักำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรอืช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม   
          
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนเงินสทุธิที่ตอ้งกำรจะไดร้บัจำกกำรขำยคืนหรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืนมำกกว่ำ
มลูค่ำหน่วยลงทนุหรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดในบญัชีกองทนุนัน้ 
 

หมำยเหต ุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

    **  กรณีที่สั่งขำยหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสั่งขำยเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป กรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนั
ท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ หำกวนัท ำกำรใด
มิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย หรือท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยหลงัเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
ซือ้ขำยถดัไป ทัง้นี ้เวลำท ำกำรอำจแตกตำ่งไปตำมเง่ือนไขของแตล่ะธนำคำรและบรกิำรที่เลือกใช ้ 

 
 

http://www.eastspring.com/
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การขายคืนหน่วยลงทุน : กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ
บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เกิน 4 ครัง้ตอ่ปี ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขึน้อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและ
มอบหมำยใหบ้ริษัทจัดกำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแลว้ ทัง้นี ้กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิจะเป็นผล
ใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะรำยลดลง 

บรษิัทจะพิจำรณำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีรำยช่ือในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซือ้
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่ำว โดยพิจำรณำตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมด และสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อพกักำรโอนหน่วยลงทนุส ำหรบักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ
ดงักล่ำวตำมที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด 
 
ทั้งนี ้กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศใน 
www.eastspring.co.th และปิดประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และจัดใหมี้ประกำศดังกล่ำวไว้  ณ 
สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิจะไม่ด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในบญัชีซือ้ขำยหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือยกเลิกกำรพิจำรณำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้ขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเกิน 4 ครัง้ต่อปีได ้โดยถือว่ำไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเปลี่ยนดงักล่ำว โดยผ่ำน 
www.eastspring.co.th หรอืช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผูถื้อหน่วยลงทนุรำยใด ซึ่ งจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะมีกำร
รบัซือ้คืนอตัโนมตัิในงวดนัน้ ๆ ต ่ำกวำ่ 1 หน่วย  

ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะไม่ด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ที่ไม่ประสงคใ์หบ้รษิัทจดักำรพิจำรณำรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดข้ำงตน้ หำกผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวแจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรือดว้ยวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติมภำยหลงั โดยจะมีผลภำยใน  30 วนันับจำกวนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัแจง้จำกผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคท์ี่จะไม่ใหบ้รษิัทจดักำรใหบ้รกิำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ และใหถื้อว่ำมีผล
ใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวำ่บรษิัทจดักำรจะไดร้บักำรแจง้เปลี่ยนแปลงจำกผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่จะมีผลภำยใน  30 วนันบัจำกวนัที่บรษิัท
จดักำรไดร้บัแจง้จำกผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่นกนั 
 
การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน หรือ รบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ แลว้แต่
กรณีดว้ยวิธีกำรตำมค ำสั่งที่ระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตำมที่แจง้ไวก้ับบริษัทจัดกำรซึ่ง สำมำรถเลือกวิธีที่สะดวก
ดงัตอ่ไปนี ้และ/หรอืตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
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  โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีหรอืตำมที่แจง้ไว ้ภำยใน 
5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอื นบัแตว่นัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิแลว้แต่กรณี (โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุ
ท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม
และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกับ
วนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศดงักล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร)  
(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไดภ้ายใน 3 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย หรือถดัจาก
วนัท าการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัแิลว้แตก่รณ)ี 
  

  น าเช็คเข้าบญัชีเงนิฝากทีธ่นาคารอ่ืน 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะน ำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบุในใบค ำขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะน ำเช็คเขำ้บญัชีหรือตำมที่แจง้ไวใ้หท้่ำนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน หรือ นบัแต่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิแลว้แต่กรณี (โดยมิใหน้บัรวมวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของ     
ผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม  และผูป้ระกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกับวันหยุดท ำกำรใน
ตำ่งประเทศดงักล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร) ที่ค  ำสั่งขำยสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในช่วงเวลำรบัเช็คตำมประกำศของธนำคำร  
(ปัจจบุนั บรษิัทจดักำร สำมำรถช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุไดภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย หรอืถดัจำกวนั
ท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิแลว้แตก่รณี) 
 

  รับเช็คทางไปรษณีย ์   
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนำมผูถื้อหน่วยลงทนุและส่งเช็คใหต้ำมที่อยู่ที่ใหไ้วใ้นใบเปิดบญัชีทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอื นบัแตว่นัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิแลว้แต่กรณี (โดยมิใหน้บัรวม
วนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำร
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึ่งบรษิัทจดักำรกองทนุรวมไดร้ะบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศดงักล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร) ที่ค  ำสั่งขำยสำมำรถด ำเนินกำรได ้
 

  โอนเงนิด้วยวิธบีาทเน็ต   
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุจำกกำรโอนเงินดว้ยวิธีบำทเน็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งระบุไวใ้นใบค ำสั่ง
ขำยใหช้ดัเจน หรอืติดตอ่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ บลจ.อีสทส์ปรงิ โทร.1725 หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน  
 
ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนวนัในกำรรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน หรือรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทนุแบบอตัโนมตัิ บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ใน www.eastspring.co.th  หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนบรษิัทจดักำร 
และส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน และสำขำ หรือช่องทำงอื่น 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ หรือใบยืนยนักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
แบบอตัโนมตัิ สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยันดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจัดกำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด
เพิ่มเติม   
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลำยทำง) ในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งท ำกำรเปิดบญัชีกองทนุปลำยทำง
ก่อน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนกองทุนไดทุ้กวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุดงันี ้
 

1. ดว้ยตนเอง ณ ที่ท  ำกำรบรษิัทจดักำร หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
2 .อินเทอรเ์น็ต www.eastspring.co.th 
3. ค ำสั่งซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำร  (เฉพำะบญัชีบคุคลธรรมดำ ที่ไม่เป็นบญัชีรว่มเท่ำนัน้) 
 

ในกรณีที่ท  ำรำยกำรภำยหลงัเวลำท ำรำยกำรที่ก ำหนดในตำรำงหรือในกรณีที่ท  ำรำยกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุเปิดทหำรไทย  
Global Income ภำยในเวลำตำมที่ก ำหนด  แต่นอกเวลำท ำกำรสับเปลี่ยนของกองทุนปลำยทำง ใหถื้อว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรนอกเวลำท ำกำรและใหถื้อเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
 

ทัง้นี ้กรณีที่วนัท ำกำรเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้  หำก
วนัท ำกำรใดมิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย หรอืท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยนอกเวลำที่ก ำหนด จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุใน วนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัไป 
 
มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ                                        1 บำท ขึน้ไป* 
คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ                                                                                                                         ไม่มี 
รำคำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้                                                     มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ**  

ณ  สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  
รำคำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก                                             มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ**  

ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย  
(โปรดดตูำรำงกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ) 

หมำยเหต ุ  *   สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

**   มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้และ
ปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ และมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วย
ลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ 
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 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ทีท่ าการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเวลำที่ก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และระบช่ืุอกองทนุตน้ทำง จ ำนวนเงิน* หรือ จ ำนวนหน่วยที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุตน้ทำง 
และชื่อกองทนุปลำยทำงใหช้ดัเจน 

  สับเปล่ียนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที ่www.eastspring.co.th   
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมในใบค ำขอใชบ้รกิำรธุรกรรมทำงอินเทอรเ์น็ต และไดร้บัรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนส ำหรบัใชบ้รกิำร
ดงักล่ำวแลว้ สำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำรที่ www.eastspring.co.th ไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง**  

  สับเปล่ียนผ่านค าส่ังสับเปล่ียนซือ้อัตโนมัต ิ(Automatic Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่ำๆ กัน  โดยก ำหนดค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิดว้ยตวัเองผ่ำนอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดักำร (www.eastspring.co.th) หรือวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ในอนำคต หรือ
ติดต่อสอบถำมที่บรษิัทจดักำร 

   สับเปล่ียนผ่านเจ้าหน้าทีศู่นยท์ีป่รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะใหบ้ริกำรนี ้เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดำและไม่
เป็นบญัชีรว่ม จึงจะสำมำรถท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนเจำ้หนำ้ที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุของบรษิัทจดักำรไดท้กุ
วนัท ำกำรซือ้ขำยของบริษัทจัดกำรจนถึงเวลำ 15.30 น.**โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรตรวจสอบควำมมีตวัตนของผูถื้อ
หน่วยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหำรไทย” ภำยใตเ้ลขที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งติดต่อศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ ของ บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ เพื่อเปิดบญัชีกองทนุ
ปลำยทำงก่อนท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ำกำรเปิดบัญชีกองทุนปลำยทำงด้วยตนเองทำงอินเทอร์เน็ตที่  
www.eastspring.co.th 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะรบัใบยืนยนักำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัใบยืนยนักำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรอืช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม           
   

หมำยเหต ุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็นเศษสตำงคไ์ด ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์อือ้อ  ำนวย และทำงอินเทอรเ์น็ต 

               ** กรณีที่สั่งสบัเปลี่ยนหลงัเวลำที่ก ำหนด ระบบจะจดัเป็นค ำสั่งสบัเปลี่ยนเพื่อท ำรำยกำรในวนัท ำกำรถดัไป โดยกรณีที่วนั
ท ำกำร เป็นวนัท ำกำรซือ้ขำย และท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้  หำก
วนัท ำกำรใดมิไดเ้ป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหรอืท ำรำยกำรในวนัท ำกำรซือ้ขำยนอกเวลำที่ก ำหนดจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทุนใน
วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป 
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ตารางสรุประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีซือ้หน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย หน่วยลงทุน 

Global Income ไดร้บัหน่วยลงทนุใน 2 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
 

กรณีขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย การจ่ายเงนิ 

Global Income 

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืนบัแตว่นัท ำกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิแลว้แต่กรณี โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะในท ำนอง
เดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม  และผู้ประกอบธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องใน
ตำ่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กำรช ำระรำคำ ซึง่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมได้
ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศดงักล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร  
(ปัจจุบนั บริษัทจดัการ สามารถช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุไดภ้ายใน 3 วัน
ท าการซือ้ขายถัดจากวันท าการซือ้ขาย หรือถัดจากวันท าการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี ้

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปล่ียนออก* 

ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปล่ียนเข้า** 

ณ วัน กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Global Income  

ธนรฐั, ธนบดี,ชอรท์เทอม อินคมั พลสั T* T*+2 

จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                           
จดัทพัลงทนุ ระยะปำนกลำง,                
จดัทพัลงทนุ ระยะยำว,  

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25, 
พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟรำสตรคัเจอร ์

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

T* T*+1 

ธนรฐั, ธนบดี, ชอรท์เทอม อินคมั พลสั, 
จดัทพัลงทนุ ระยะสัน้,                            

จดัทพัลงทนุ ระยะปำนกลำง,                 
จดัทพัลงทนุ ระยะยำว, 

SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25 

Global Income T T* 

พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟรำสตรคัเจอร ์
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

Global Income T T*+2* 

หมำยเหต ุ :   * ใชร้ำคำรบัซือ้คืน (Bid Price) ตำมวนัที่ระบใุนตำรำงขำ้งตน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  ** ใชร้ำคำขำย (Offer Price) ตำมวนัที่ระบใุนตำรำงขำ้งตน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขแตล่ะกองทนุ 
  T           =   วนัท ำรำยกำร (ภำยในเวลำที่ก ำหนด) 

T*         =   วนัท ำกำรซือ้ขำย (ภำยในเวลำที่ก ำหนด) 
T*+1  =  วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
T* +2    =   สองวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
T*+2*   =  สองวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตำรำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขำ้งตน้ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  โดยติดประกำศดงักล่ำวไวท้ี่ที่ท  ำกำรของบรษิัทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้
คืน หรอืประกำศใน www.eastspring.co.th หรอืช่องทำงอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 
 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุกองหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง 
(กองทุนต้นทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทัง้นีก้ารสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการ*ก่อนหน้าวันรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันท าการดังกล่าว
เป็นหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเล่ือนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทีเ่ป็นวันท าการ
ซือ้ขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (รำยละเอียดในกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมแตล่ะกองทนุ) และเป็นไปตำมที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 
 
บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขระยะเวลำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
 
หมายเหตุ :  
*  พจิารณาเฉพาะวันท าการตามปกตขิองบริษัทจัดการ  โดยไม่พจิารณาวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนต่างประเทศ 
(ซึ่งเป็นกองทนุหลักทีก่องทนุต้นทางเข้าลงทุน) 
** วันทีต่ามปฏิทนิทีเ่ป็นวันท าการตามปกตขิองทัง้บริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรอืตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศ
ก าหนดเพิม่เตมิ 
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Q:  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซือ้คืน 
ณ วันใด  

A:  ในกรณีที่ท  ำรำยกำรซือ้ ขำยคืนหรอืสบัเปลี่ยนภำยในเวลำที่ก ำหนด บรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหรอืรบัซือ้คืน ณ สิน้ 
      วนัท ำกำรซือ้ขำยหรอืวนัที่รำยกำรสบัเปลี่ยนมีผล ที่ค  ำนวณภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
Q:  กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
A:  -  บรษิัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรอืเพื่อประโยชนก์บั   

1) พลเมืองสหรฐัอเมริกำ หรือผูมี้ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรฐัอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรือผูถื้อ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรฐัอเมรกิำ   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบรษิัท หรอืหำ้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึง่จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสหรฐัอเมรกิำ รวมถึงสำขำ 
 ของนิติบคุคลดงักล่ำว   
3) หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัอเมรกิำทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ   
4)  ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดักำร หรือช ำระ/รบัช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทนุดงักล่ำวในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ัดกำรที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำใน
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว   

5) กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่ำวตำมขอ้1 – 4 
 

บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ส ำหรบัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
- บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบั ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใด ๆ ที่บรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ อำจมีผลกระทบตอ่
กำรบรหิำรกองทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 
- บรษิัทจดักำรอำจหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวเม่ือพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ กำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบตอ่กำรบรหิำรกองทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรอื ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืตอ่กองทนุ 
 

- บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนระหวำ่งกองทนุบำงกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  
กองทนุรวมหุน้ระยะยำว  กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุในตำ่งประเทศ เป็นตน้ 

 
Q:  กองทุนรวมนีม้ขี้อก าหนดเกี่ยวกับการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ 
 ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
A:  การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บรษิัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บรษิัทจดักำร พิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยไดร้บัควำม

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
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(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล 
หรอื 

(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบรษิัทจดักำรกองทนุรวม 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำร พบวำ่ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขอ้ 16 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

 

2.  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1  ใหบ้รษิัทจดักำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(1)  เลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่

ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 
(2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1(1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1(2) ต่อส ำนกังำน
โดยพลนั ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรกองทนุรวมจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้

(4)  ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้
บริษัทจดักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมล ำดับวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืน
ก่อนหลงั 

 

3.  ใหบ้รษิัทจดักำรหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นส่วนรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขอ้ 16 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุไว้
แลว้ใหท้รำบถึงกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทั่วไปใหท้รำบถึงกำร
หยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดเ้ฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 
(2)  บรษิัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก)  มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำง

สมเหตสุมผล 
(ข)  ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอื 
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(ค)  มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม
ค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท ำไดไ้ม่
เกินหนึ่งวนัท ำกำร เวน้แตจ่ะไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 

(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่ำงมีนยัส ำคญั 
(ก)  ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่

กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวำ่รอ้ยละสิบของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสรี และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำกตำ่งประเทศไดต้ำมปกติ หรอื 

(ค)  มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของบรษิัทจดักำรกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)   เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุ น แก่           
ผูล้งทนุเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บรษิัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้
 1.  กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนัและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน ไม่วำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 2.  กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
 3.  กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเก่ียวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ิน โดยบคุคลผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

 

2.  เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 1 และบรษิัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คืนหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รบัค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษิัทจดักำรปฏิบตัิดังตอ่ไปนี ้
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย

หรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 1 (1) (2) หรือ (3) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน    
รำยอื่น และผูล้งทุนทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้  ำนักงำน
ทรำบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืน
หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมขอ้1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัท ำกำร ใหบ้ริษัทจัดกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่ง
ซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
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(ข)   แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิด
ขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทั่วไปให้
ทรำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

 
การหยุดรับค าส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน  บรษิัทจดักำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้  หรอืค ำสั่งขำยคืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำว ตำมระยะเวลำที่ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนั
ท ำกำรติดต่อกนั เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสั่งซือ้  หรอืค ำสั่งขำยคืน 
หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้
 

Q:  บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity 
Management Tools) ส าหรับกองทุนรวมนี ้อย่างไร 

A:   เครื่องมือกำรบรหิำรและจดักำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่งของกองทนุ (Liquidity Management Tools) : 
 
ส าหรับในช่วงแรก (ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2565)  บรษิัทจดักำรจะจดัใหมี้เครื่องมือกำรบรหิำรและจดักำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพ
คล่องของกองทนุในปัจจบุนั อนัไดแ้ก่  กำรปรบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรกำรค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของ
กองทนุรวม (swing pricing) , กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) , กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำ
สำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้
ดว้ยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสั่งซือ้
หรอืค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings)  ซึง่บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรในกรอบวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้   
 
ส าหรับในอนาคต หำกบริษัทจดักำรจะเพิ่มเติมกำรใชเ้ครื่องมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องของกองทนุอนั
ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง ( liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในกำรซือ้ขำย
ทรพัยส์ิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลำที่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) นัน้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยใหท้รำบในหนงัสือชี ้ช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมฉบบันี ้และ/หรือทำงเว็บไซดข์องบริษัทจดักำร 
หรอื ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจำรณำเลือกใชเ้ครื่องมืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงตำมควำมจ ำเป็นและหรือตำมกำร
ประเมินวำ่สมควรภำยใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ำกดัและสถำนกำรณท์ี่เก่ียวขอ้งในขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดักำรจะระบวุิธีกำรรวมถึงรำยละเอียด
กำรใชเ้ครื่องมือเหล่ำนี ้และหรือกรณีมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนช่องทำงตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
โดยกำรใชเ้ครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขที่ใชแ้ตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ
นัน้ ๆ 
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   การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing 
pricing)  
 
กำรปรบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรกำรค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) 
หมำยถึง กำรปรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุ (NAV per Unit) ที่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ดว้ย swing factor เพื่อ
สะทอ้นตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อำจเกิดขึน้จำกปัจจยตั่ำง ๆ 
เช่น กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน หรือภำวะที่ตลำดของทรพัยส์ินมีควำมผนัผวนหรือสภำพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตกุำรณอ์ื่นที่ส่งผล
กระทบต่อตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม เป็นตน้ โดยสำมำรถ  พิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อเ้ทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรือสมมตฐิำนและหรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยใน
เวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ดว้ยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดงันี ้   

“Full swing pricing” เป็นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรกำรค ำนวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวมทุกวนัท ำกำร โดยไม่ตอ้งมีกำรพิจำรณำก ำหนดระดบั ( threshold) ของ
มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิ  

“Partial swing pricing” เป็นกำรปรบัมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรกำรค ำนวณทที่สะทอ้นตน้ทุนและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม เฉพำะวนัท ำกำรที่กองทนุรวมมีมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิเกินระดบั 
(threshold) ที่ก ำหนดไว ้
 
o กองทุนรวมทั่วไป 

 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

• บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน และบริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุพินิจของบรษิัทจดักำร 
โดยค ำนงึถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั   

• swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

1. ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและ
ค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกกองทุนรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือ
คำ่ใชจ้่ำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2. ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถำ้มี) และ/หรือ 
ตน้ทนุในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

3. ปัจจยัอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดย
พิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1. สภำพคลอ่งของกองทนุรวม  เช่น สภำพคลอ่งของทรพัยส์ินที่กองทนุถือครอง  
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2. พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนสภำวะตลำดของทรพัยส์ินที่ลงทนุ  
3. ปัจจยัอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้
รว่มกบัเครื่องมือในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงสภำพคลอ่งอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ ์ 

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถำ้มี)มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจ
เรื่องตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้  

• บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรำ swing factor ที่เรียกเก็บจรงิ ไดต้ำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร แต่
ไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ก  ำหนดไวใ้นโครงกำร 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำ
กำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ
และหรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นีบ้รษิัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกับกำรใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วน
ของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้
รบักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตำมดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร 

 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 

• บริษัทจัดกำรจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันท ำกำร ที่มีกำรใช้
เครื่องมือนี ้

• ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของ
มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุนมีค่ำเกินกว่ำ  swing 
threshold ที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณจำกมลูคำ่กำรซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out)  

 ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
 

o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช ้swing pricing บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง  

       รายละเอยีดเพิ่มเตมิ  
เม่ือกองทุนปลำยทำงใช ้swing pricing บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่
ได้รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้หลักกำร best effort ซึ่งเป็นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และค ำนึงถึง
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ประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั  โดยด ำเนินกำรตำมภำยใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไป
ตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

 
  การก าหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
 

กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) หมำยถึง กำรก ำหนดระดบักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไดเ้ท่ำที่ Redemption Gate ที่ก ำหนด  เม่ือเกิดสถำนกำรณไ์ม่ปกติหรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์
อำจจะไม่ปกติ โดย สำมำรถก ำหนด threshold เป็นตัวบ่งชีส้ถำนกำรณไ์ม่ปกติดังกล่ำวและกำรใช ้Redemption Gate 
จะตอ้งไม่เกินกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดใน gate period  

 
o กองทุนรวมทั่วไป  

 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

• บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ   20   ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตำม
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

• บรษิัทจดักำรจะก ำหนด Gate period สงูสดุ ไม่เกิน 7 วนัท ำกำร ในแต่ละ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ
เป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

• ในกรณีที่บริษัทจัดกำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่ำว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุมีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold ที่บรษิัทจดักำรก ำหนด โดยที่ มลูค่ำซือ้

ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ

ออก (switch out)  

• บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 

• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด  Redemption Gate และ  gate period ในแต่ละครั้งแตกต่ำงกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขั้นต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไวใ้น
โครงกำร  

• ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำร

จดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและ

สบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได ้ซึง่เป็นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจัดกำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกไม่เกิน  Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกวำ่ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

• บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชำ้  
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• ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สภำพคลอ่งอื่นได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ ์ 

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรำ Gate threshold  รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ำมดุลย
พินิจของบริษัทจดักำร แต่ไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำที่ระบุในโครงกำร และไม่เกิน Gate period สงูสดุ ที่ระบุ
ในโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่
ประกำศใช ้

• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ  Redemption Gate ไดแ้ก่ กำร
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร  และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดย
ไม่ชกัชำ้  

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถำ้มี) มำใชใ้นกำรพิจำรณำและหรือตดัสินใจ
เรื่องตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้  
 
การพจิารณาใช้เครื่องมือ 

• บรษิัทจดักำรจะเป็นผูใ้ชด้ลุพินิจพิจำรณำเลือกใช ้Redemption Gate ที่แตกตำ่งกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้ 

• บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณอ์ำจจะ
ไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำรอำจก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย  Gate threshold ได ้โดยพิจำรณำจำก
ปัจจยัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1.    ควำมผนัผวนในตลำดซือ้ขำยทรพัยส์ิน  
2.    สภำพคล่องของตลำดทรพัยส์ินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ำ

สภำพคล่องของกองทนุจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิำณกำรไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจำก
มีกำรไถ่ถอนมำกกวำ่ Redemption Gate ที่ก ำหนดไว ้

3.    ปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคมุและคำดกำรณข์องบรษิัทจดักำร 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐำนและหรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช ้redemption gate บรษิัทจดักำรจะ
พิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม 
เม่ือกองทนุปลำยทำงใช ้redemption gate บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง ตำมขอ้มลูที่
ไดร้บัจำก กองทุนปลำยทำง โดยใชห้ลกักำร best effort ซึ่งผูถื้อหน่วยอำจจะไดร้บัช ำระเงินจำกค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วย
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ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ 
วนัที่ใช ้Redemption Gate หรือเป็นไปตำมดลุพินิจของบรษิัทจดักำร และค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นส ำคญั โดยด ำเนินกำรตำมภำยใตห้วัขอ้กองทนุรวมทั่วไป และเป็นไปตำมที่ประกำศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
 

 การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย และ
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั 

 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก
ส ำนกังำน โดยบรษิัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่ำจ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำย
หน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้   
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม  
3. มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมปฏิบตัิตำม ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุที่มิใช่รำยย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั  
 
ทั้งนี ้กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  

 
 
Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อยา่งไร 
A:  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมำย่ืนค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่เคยมีบญัชี
กองทนุกบับริษัทจดักำรมำก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชีกองทนุ  และย่ืนต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มกับ
ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ในวนัที่ย่ืนค ำขอโอนหน่วยลงทุน 
หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบหลักฐำนกำรรบัค ำขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
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ทัง้นี ้นำยทะเบียนจะจดัส่งใบยืนยนักำรโอน ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี (ถำ้มี) ใหก้บัผูข้อโอนโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 
วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่นำยทะเบียนไดท้ ำกำรโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หำกบริษัทจัดกำรไม่ไดร้ับกำรทักทว้งใด ๆ จำก        
ผูถื้อหน่วยภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ท  ำรำยกำรที่ระบุไวใ้นใบยืนยนั ทำงบริษัทจดักำรจะถือว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
ถกูตอ้งแลว้  
 
สิทธิของผูร้บัโอนในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัรบัค ำขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูร้บัโอนมีหนำ้ที่จะตอ้งมำรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตำม
ก ำหนดเวลำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุนดัหมำย 
 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
1.   ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดต้ำมปกติ แต่ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนใหก้ับหรือเพื่อ

ประโยชนก์ับ  1) พลเมืองสหรฐัอเมริกำ หรือผูมี้ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทำงของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือผูถื้อ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกำ  2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหำ้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภำยใต้
กฎหมำยของประเทศสหรฐัอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดงักล่ำว  3)หน่วยงำนของรฐับำลสหรฐัอเมริกำทัง้ในและ
นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ  4) ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค ำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรือ
ช ำระ/รบัช ำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่ำวในประเทศสหรฐัอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ัด กำรที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  5) กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่ำวตำมขอ้1 –4 
 
ดังนั้น บริษัทจัดกำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนั้นเป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหก้ับหรือเพื่อ
ประโยชนก์บัผูล้งทนุที่มีลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด  ยกเวน้กำร
โอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุเฉพำะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ข)  กรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำลหรือโดยผลของกฎหมำย  
ค)  กรณีที่เป็นกำรโอนทำงมรดกหรอืทำงพินยักรรมใหก้บัทำยำทหรอืผูร้บัผลประโยชนต์ำมพินยักรรม  
ง)  กรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขที่บญัชีอื่น  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน 

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใด 
A:   ท่ำนสำมำรถติดตำมหรอืสอบถำมมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดด้ว้ยวิธี

ดงันี ้
ก. Website ของบรษิัทจดักำร ที่ www.eastspring.co.th  
ข. ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ โทร.1725 
ค. โทรติดตอ่สอบถำมที่ศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ บลจ.อีสทส์ปรงิ  โทร.1725 
ง. สอบถำมไดท้ี่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนของกองทนุ 
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สิทธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 

Q:  กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A:  ส ำหรบัผูล้งทนุที่ท  ำรำยกำรสั่งซือ้หรอืขำยกองทนุนีแ้ลว้ สำมำรถไดร้บัเอกสำร ดงันี ้   

ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกำรซือ้ผ่ำนช่องทำงบำงช่องทำง เช่น อินเตอรเ์น็ต หรือ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

ข.    ใบยืนยันกำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพำะผูถื้อหน่วยลงทุนที่แจง้ควำมประสงคต์ำม
วิธีกำรที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  

 
Q:  ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่นไข อย่างไร 
A:  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้จะถกูจ ำกดัสิทธิในเรื่อง 

1. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมี
กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

 
หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลง
ทนุชนิดนัน้ เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรำยเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผูถื้อหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ บรษิัทจดักำรจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวเต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

 
2.   ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่
สัญชำติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมี
ถ่ินที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจำกนีย้ัง
ปรำกฎดว้ยวำ่ในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะ
ที่คลำ้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมำยดงักล่ำววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผูกพนัตนกับหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมรกิำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมรกินัและ
บุคคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้
กบัประเทศสหรฐัอเมรกิำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำงประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นตน้ 
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ภำยใตข้้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เขำ้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ            
มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  ำคญั
ในสองกรณี คือ 
(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ิน

ทำงกำรเงินในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงิน
ลงทุนกับสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้ร่วมผูกพันตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบั
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบรษิัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุรวม
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป  

   
เพื่อมิใหบ้รษิัทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยรวม บรษิัทจดักำรและกองทนุรวม (โดยบรษิัทจดักำร) จงึเขำ้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนด
ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง  และเพื่อให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพันภำยใต้
ขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บรษิัทจดักำรและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
กำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
จงึขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย

ตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) ใหค้ ำยินยอมบรษิัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ใหก้บัหน่วยงำนของ
รฐัทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์รำบควำม
เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่
ก  ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือกำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มลูที่
เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกคำ้สถำบันกำรเงิน) ทั้งนี ้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของ
กฎหมำยดงักล่ำว 

(3)  ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
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เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรอืผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณี
ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรบัภำยในระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรก ำหนด บรษิัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือ
วำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บรษิัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรอืไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงที่ได้
ระบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
 
(1)   ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
(2)   ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย

ลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบั
กฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรปอ้งกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท ำใหก้องทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ 

  
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบ้รษิัทจดักำรและกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทุนอำจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตัิ
บริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบุคคล
ตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด)เท่ำนัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดเพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรไดส้งวนสิทธิไว้
ขำ้งตน้ บรษิัทจดักำร(รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มลู
ของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรอืด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

3.  บรษิัทจดักำรจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรอืวิธีด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกฏเกณฑข์องกองทนุหลกั 
โดยถือวำ่บรษิัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
บริษัทจดักำรอำจตอ้งรำยงำนไปยงั กองทนุหลกั(ซึ่งเพื่อประโยชนใ์นหวัขอ้ 20.5 นี ้ใหห้มำยควำมรวมถึงผูจ้ดักำรกองทนุ
หลกัและผูเ้ก่ียวขอ้งของกองทุนหลกั) ถึงรำยละเอียดของผูถื้อหน่วยกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income (กองทุน) ใน
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุรำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม) มำกกว่ำ 10% ของกองทนุ  หรือสดัส่วน
อื่นใดที่ก ำหนดตำมกองทนุหลกั  หรือ ตำมค ำขอของกองทนุหลกั เพื่อให ้กองทนุหลกั ตรวจสอบคณุสมบตัิของ      ผูถื้อ
หน่วยกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income ตำมเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุหลกั ทัง้นี ้บรษิัท
จดักำรอำจขอขอ้มลูหรือเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูถื้อหน่วยลงทุนรำยนัน้ ตวัอย่ำงเช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและ/
หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรหลักฐำนแสดงที่อยู่ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงำนหรือองคก์รอื่นที่
เช่ือถือไดซ้ึง่มิใช่บรษิัทจดักำร เป็นตน้  
 
(ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุน ถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(LBDU) โดยใหถื้อว่ำ ผูถื้อหน่วยลงทนุไดใ้หค้  ำยินยอมกบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
เปิด Omnibus Account ไวแ้ลว้ ในกำรเปิดเผยรำยละเอียดและขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุตำมที่บรษิัทจดักำรรอ้งขอ)  
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อนึ่ง บริษัทจัดกำรอำจจะตอ้งน ำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลักและหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง             
แม้ผู้ถือหน่วยลงทุนมิไดถื้อครองหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ เพื่อให้กองทุนและกองทุนหลักปฏิบัติตำมเกณฑ์ของ
ขอ้ก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ใหถื้อว่ำทัง้บริษัทจดักำรกองทุน ผูส้นบัสนนุกำรขำย และกองทนุหลกั ไดร้บัค ำ
ยินยอมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำวแลว้ 
นอกจำกนี ้เพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรสำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรลงทุนในกองทุนหลัก บริษัทจัดกำรและ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัเงินที่ไดจ้ำกแหล่งผิดกฎหมำย(รวมถึงเงินที่ได้
จำกกำรคอรปัชั่น หรือ เงินที่เก่ียวขอ้งกบักำรฟอกเงินและกำรสนบัสนนุกำรก่อกำรรำ้ย เป็นตน้) อีกทัง้  ไม่รบับคุคลต่อไปนี ้
เขำ้ลงทนุในกองทนุกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income (กองทนุ) 
 
(1) บุคคลตอ้งหำ้มหรือบุคคลที่ไม่ใหค้วำมร่วมมือกับบริษัทจัดกำร  กองทุน กองทุนหลกั และผูเ้ก่ียวขอ้ง ในกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จ ำกัด เพียงกฎหมำยฟอกเงิน 
กฎหมำยKYC  
 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจำกกำรลงทุนดงักล่ำวอำจท ำให ้กองทุนหลกั(รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม ตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอนัเก่ียวกบั ขอ้หำ้มโดย OFAC เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลหรอืนิติบคุคลที่ปรำกฏในรำยช่ือ
ของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตำมเกณฑข์อง OFAC หรือตำมขอ้หำ้มซึ่งก ำหนดโดย 
Executive Order 13224 , the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ำกัดที่ ก  ำหนดโดย 
OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรือขอ้จ ำกดัที่ก  ำหนดโดย European Union  
Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมำยใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเกณฑแ์ละรำยช่ือดงักล่ำวอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมไดใ้นภำยหลงั นกัลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ำตนไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมขอ้จ ำกัดดงักล่ำวขำ้งตน้
ก่อนเขำ้ลงทนุในกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income (กองทนุ) 
อนึ่งเม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุไดล้งทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ หำกต่อมำภำยหลังบรษิัทจดักำรพบว่ำเงินที่เขำ้ใช้
ลงทุนดงักล่ำวเป็นเงินที่มำจำกแหล่งที่ผิดกฎหมำย และ/หรือ  ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมที่กล่ำว
ขำ้งตน้ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุรำยใด(รวมถึงผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทนุถือครองกองทุน
ผ่ำน Omnibus Account) ปฏิเสธกำรใหค้วำมรว่มมือและ/หรือปฏิเสธกำรใหข้อ้มลูหรือเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่กองทุนหรือ
กองทุนหลักรอ้งขอและ/หรือมีพฤติกรรมเขำ้ข่ำยและ/หรือมีควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรือมีคุณสมบัติ และ/หรือ
ด ำเนินกำร/ไม่ด ำเนินกำรอื่นใด  อันมีผลหรืออำจมีผลใหบ้ริษัทจัดกำรและ/หรือกองทุนหลัก ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
กฎเกณฑข์องกองทนุหลกัและ/หรือขอ้ก ำหนด/กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง (ทัง้นีก้องทนุและ/หรือกองทนุหลกัตลอดจนกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งของกองทนุทัง้สองอำจมีแกไ้ขกฎเกณฑเ์พิ่มเติมไดต้ลอดระยะเวลำลงทนุ) บรษิัทจดักำรจะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไม่มีคุณสมบัติหรือกระท ำผิดเง่ือนไขตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุด
ใหบ้ริกำรและด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมลูค่ำหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  โดยถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำว
รบัทรำบและใหค้วำมยินยอมแก่บริษัทจดักำรไวล้่วงหนำ้แลว้ อีกทัง้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถน ำเรื่องดงักล่ำวมำใช้
เป็นสิทธิเรยีกรอ้งควำมเสียหำยจำกเหตดุงักล่ำวจำกบรษิัทจดักำรไดแ้ตอ่ย่ำงใด 
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Q:  ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่เตมิ 

A:  ผูล้งทนุสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใชส้ิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียง ไดท้ี่ www.eastspring.co.th 
 
Q:  กองทุนรวมนีม้ช่ีองทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ 
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
A: ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนไดโ้ดยตดิต่อ: 

• บลจ.อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั โทรศพัท ์0-2838-1800, www.eastspring.co.th  หรอื 

• ส ำนกังำน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์02-263-6000 หรอื www.sec.or.th 

•  ผูด้แูลผลประโยชน ์ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำยบรกิำรธุรกิจหลกัทรพัย ์(ชัน้ 19) 
เลขที่ 1 ซอยรำษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์รูณะ เเขวงรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์0-2470-1962/02-470-1523 โทรสำร 02-470-1995-6 

 
 

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฏิบตัิไม่เป็นไปตำม

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้งอนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้  ผูถื้อหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ได ้ 

 
บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

 
Q:  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
A: บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุทหำรไทย จ ำกดั และ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั มีกำรควบรวมสอง

บรษิัทเขำ้ดว้ยกนั โดยด ำเนินกำรภำยใตช่ื้อ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งมีผลตัง้แต่
วนัที่ 11 กรกฎำคม 2565  ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำทถว้น)  

 
         ที่ตัง้  ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ 

944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
         โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703  หรอืศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ โทร. 1725 
         http://www.eastspring.co.th   
         E-mail: contactus.th@eastpring.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.eastspring.com/
http://www.sec.or.th/
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัทจดัการ ดังนี ้
1.   คณุโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร ์      ประธำนกรรมกำร 
2.   คณุอดิศร เสรมิชยัวงศ ์            กรรมกำร 
3.   คณุเวนดี ้ลิม ฮวี ชิง                กรรมกำร 
4.   คณุอนวุตัิร ์เหลืองทวีกลุ          กรรมกำร 
5.   คณุศรณัย ์ภู่พฒัน ์                  กรรมกำร 

 
รายช่ือผู้บริหาร 
1. คณุอดิศร       เสรมิชยัวงศ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2. คณุพงษพ์นัธุ ์  สขุยำงค ์               รองกรรมกำรผูจ้ดักำร – ฝ่ำยบรหิำรควำมเสี่ยง 

3. คณุเบญจรงค ์  เตชะมวลไววิทย ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร – ฝ่ำยพฒันำและวำงแผนกลยทุธ ์

4. คณุ Phanindra  Prabhala รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

5. คณุนฎำ   อิบรำนนัท ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

6. คณุปนดัดำ  ตณัฑช์ำญชีวิน รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและธนบดีธนกิจ 

7. คณุยิ่งยง   เจียรวฑุฒิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร - ฝ่ำยจดักำรลงทนุ 

 
 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

1.  คณุยิ่งยง        เจียรวฑุฒิ            Mr. Yingyong Chiaravutthi          รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยจดักำรกองทนุ  
2.  คณุธีระศนัส ์  ทตุิยะโพธิ              Mr. Teerasan  Dutiyabodhi        ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรหนีแ้ละบรหิำรเงิน 
3.  คณุวิศิษฐ์       ช่ืนรตันกลุ            Mr.Visit Chuenratanakul               ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรหนีแ้ละบรหิำรเงิน 
4.  คณุพชัรำภำ   มหทัธนกลุ           Ms.Patcharapa Mahattanakul       ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส ตรำสำรทนุ  
5.  คณุสมิทธ ์      ศกัดิ์ก ำจร             Mr. Smith Sakkamjorn                  ผูจ้ดักำรกองทนุ ตรำสำรทนุ                      
6.  คณุดำรำวรรณ  ประกำยทิพย ์    Ms. Darawan Prakaitip                  ผูจ้ดักำรกองทนุ อสงัหำรมิทรพัย ์
7.  คณุธีรนชุ        ธรรมภิมขุวฒันำ   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผูจ้ดักำรกองทนุอำวโุส กองทนุรวมเพื่อลงทนุ 

                                                                                                             ตำ่งประเทศ 
8.คณุพงษพ์นัธุ ์  สขุยำงค ์              Mr. Pongphan Sukhyanga              รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยบรหิำรควำมเสี่ยง  

 
Q:  รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมทัง้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A:  รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทนุ  

ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศนัส ์ทุตยิะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงนิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(นิด้า) 
- 2536 ปริญญาตร ี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
- 2552 - 2565 บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บ ริ ษั ทจั ดการ  ติ ดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี้ และหลักทรัพย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ
ประกอบการวิ เคราะห์
เ ป รี ยบ เที ยบ  ติ ดต าม
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ซิมิโก้ จ ากัด 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน 
 
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ อเบอรด์นี จ ากัด 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน, 
ฝ่ายจัดการกองทนุ 
 
- 2544 – 2547 บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ อยุธยา จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุ ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน  ตาม
กรอบการลงทุนทีก่ าหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย ์
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญาโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 
-  
- 2548 ปริญญาตร ี
เศรษฐศาสตร ์(ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- 2562 - 2565 บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทนุ ฝ่ายจัดการลงทุน 
- 2558 - 2562 บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ พรินซิเพลิ จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
- 2557 - 2558 บรษัิทหลักทรัพยไ์ทย
พาณิชย ์จ ากัด ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน)นักวิเคราะหก์าร
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
 
- 2550-2551 บรษัิท ไพน ์พารท์
เนอร ์จ ากัด นักวเิคราะหอ์าวุโส 
 

ตดิตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย ์เพือ่ใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ก าหนดกลยุทธก์ารลงทนุ 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2548 – 2550 บรษัิทต้นสน 
แคปปิตอล จ ากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย ์

นายสมิทธ ์ศักดิก์ าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร  
 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
          
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทยัธรรมา 
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- 2564 - 2565 บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ทหารไทย จ ากัด
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส  
 
- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์
จ ากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จดัการกองทนุ    
 
- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุน  
 
- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าทีช่ านาญ
การส่วนซือ้ขายหลักทรัพย ์สาย
งานจัดการกองทนุส่วนบุคคล 
   
- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกัน
ชีวิต ผู้จดัการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล  
- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทนุ กรุงไทยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายซือ้ขายหลักทรัพย ์
 
- 2538 - 2542  บมจ.เงนิทุน
หลักทรัพย ์ไอทเีอฟ เจ้าหน้า
วิเคราะหส์ินเชื่ออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ต ล า ด ทุ น  แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

นายวิศิษฐ ์ชื่นรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงนิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์ 
 
- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- 2560 - 2565  บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ธนชาต จ ากัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ดูภาพรวมของกองทุนที ่
บริษัทจัดการ ตดิตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงนิ ตลาดตราสาร
หนี ้และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพือ่
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบ ตดิตาม
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- 2545 - 2560 บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส  
 
- 2542 – 2545  บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ธนชาต  จ ากัด
ผู้จัดการกองทนุ 

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนทีก่ าหนด 

น.ส.พัชราภา มหทัธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  
 
- 2535   ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- 2564 - 2565  บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุธนชาต จ ากัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุยูโอบ ี(ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทนุ 
 
- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุไอเอ็นจ ี(ประเทศ
ไทย) จ ากัด SVP, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 
 
- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุธนชาต จ ากัด
ผู้จัดการกองทนุ, ฝ่ายจัดการ
กองทุน 

ตดิตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพือ่น าข้อมูลมา
วิเคราะหป์ระกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
ก าหนดกลยุทธก์ารลงทนุ 
ภายใต้กรอบการลงทุนที่
ก าหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภมุิขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) New York 
University, U.S.A. 
-  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภธิรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภธิรรมโชติ

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- 2562 - 2565  บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุธนชาต ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 
 
- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.)   
 

ตดิตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการตั ดสิน ใจ
ลงทุน และก าหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนทีก่าหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- 2559 - 2562 ผู้อ านวยการ หวัหน้า
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อ านวยการ หวัหน้า
ฝ่ายบริหารตราสารหนี ้
 
- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนีแ้ละ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบ ี   
      
- 2542- 2544 Treasury Department 

, Standard Chartered Bank 
 
- 2539 - 2542 เจ้าหน้าทีก่ารลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงนิส ารอง ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

นางสาววภิาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงนิ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทนุอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 
- รักษาการผู้จัดการกองทุนสว่น
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
 
- ผู้จัดการกองทนุธนาคารกรุงเทพ
จ ากัด(มหาชน) 
 
- ผู้จัดการกองทนุบลจ.ธนชาต 

 
- เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหก์ารลงทนุ
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทนุอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 
 
- ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 1  บลจ.ธน
ชาต 
 
- เจ้าหน้าทีบ่ริหารส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- หวัหน้าส่วนศูนยซื์อ้ขายตราสาร
หนีไ้ทย 
 
- ผู้จัดการกองทนุบลจ.ธนชาต 

 
- ผู้ช่วยผู้ช านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหนี ้

นายศตนนท ์ทนั - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 
 
- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุ 
 
- ผู้จัดการกองทนุ บลจ.ธนชาต

Equity Trader  ( Equity & TFEX ) 
KTB 
 
- Institutional Sale Phillip securities 

 
- Institutional Sale Trinity securities 

 
- Relationship Manager (Corporate 

Banking)  UOB 
 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 

ผู้จัดการกองทนุ                 
ฝ่ายตราสารทนุ                                                 

นายวสวตัติ ์จริวชิญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงนิการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 

ผู้จัดการกองทนุ  
ฝ่ายตราสารทนุ                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

สุวัลลี ศิริสมบัตยินืยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงนิ) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงนิการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุ  
 
- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุ  
 
- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากัด ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  แ ล ะ
ด าเนินการลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามกลยุทธแ์ละตามกรอบ
การลงทุนทีก่ าหนด 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
-2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
-CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จัดการกองทนุอาวุโส 
 
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบ ี
(ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน 
 
- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทจี จ ากัด 
หวัหน้าฝ่ายลงทนุตราสารทุน 
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากัด 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการการลงทนุ
ตราสารทุน 
 
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จ ากัด 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัตกิารศึกษา 
ประสบการณท์ างานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย ์
 
- 2546 – 2552 บล. เคจไีอ จ ากัด 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายค้า
หลักทรัพย ์

 
เชาวนี แก้วมณีเอ่ียม - ปริญญาโท M.Sc. in Financial 

Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National Institute 
of Development Administration 
(NIDA) 
 
- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International Program) 
Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวทิยาลัยสุทยัธรรมาธิ
ราช 
 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund Manager 
 บลจ. ทสิโก้ จ ากดั 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอรช์ัน พารท์เนอร ์จ ากัด 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 
Q:  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
A:   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และทกุสำขำทั่วประเทศ     โทรศพัท ์0-2299-1111 
หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสทส์ปรงิ แตง่ตัง้ หรือทำง Website ของบรษิัทจดักำร ที่ 
www.eastspring.co.th 
 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ำกดั      
โทรศพัท ์0-2838-1800  โทรสำร 0-2838-1703 
 

ผูดู้แลผลประโยชน ์
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2470-3200 
นอกจำกหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชน  ์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

http://www.eastspring.com/
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Q:   รายช่ือผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนนี ้
A :   นำยเทอดทอง เทพมงักร หรอืนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต ้  
        บรษิัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
 100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 
 

ช่องทางทีผู้่ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิ 
Q:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิได้จากทีใ่ด 
A:  ผูล้งทนุสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิ่มเติม ไดท้ี่ 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวม อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย)จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ 
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703   หรอืศนูยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ โทร. 1725 
http://www.eastspring.co.th   
E-mail: contactus.th@eastpring.com 

 ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และทกุสำขำทั่วประเทศ  โทรศพัท ์0-2299-1111 
หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสทส์ปรงิ แตง่ตัง้  
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง fx 

 
 
 
 

 

• ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย  Global Income มีดังนี ้
 

1. ความเส่ียงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund  
หมำยถึง ควำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำที่อำจเกิดขึน้กบัหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่กองทุนลงทนุอยู่ มีกำรปรบัตวัขึน้หรือลง 
อนัเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดโดยรวม สภำวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทำงกำรเมือง สงัคม อุตสำหกรรม 
ตลำดเงินและตลำดทนุ กำรคำดกำรณข์องนกัลงทนุ  

ระดับความเส่ียงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 5 ได้แก่ ประเภทเส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
(จากทัง้หมดแบ่งเป็น 8 ระดับ) 

ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ทีส่ามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ด้  : ประเภทเส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
(ระดับ 3) เป็นต้นไป (จากทัง้หมดแบ่งเป็น 5 ระดับ) 

 

**กองทุนเปิดทหารไทย  Global Income เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ในรูปของสกุลเงินดอลล่ารส์หรัฐ  โดยกองทุนอาจท าสัญญาป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนตามดุลย
พนิิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนทีม่ีความเส่ียงสูง** 

 
 



 

หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income  - 50 - 
  

 
เน่ืองจำกกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income มีนโยบำยที่เนน้กำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  ดังนั้นควำมเสี่ยงของ PIMCO GIS Income Fund ตำมที่กล่ำวไว้ในหัวข้อ           
“ควำมเสี่ยงหลกัในส่วนของ PIMCO GIS Income Fund” จึงเป็นควำมเสี่ยงของกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income 
ดว้ย ผูล้งทุนในกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income จึงควรศึกษำและยอมรบัควำมเสี่ยงของกองทุน  PIMCO GIS 
Income Fund ได ้

 
2. ความเส่ียงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) เน่ืองจำกกองทนุ

หลกัเป็นกองทนุที่มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรหนีข้องประเทศสหรฐัอเมริกำและประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ดงันัน้ กองทนุจะมี
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือตวัแปรควำมเสี่ยงของประเทศที่เขำ้ไปลงทุน อำทิเช่น ภำวะ
เศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง อตุสำหกรรม ตลำดทนุและตลำดเงิน กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัต่ำงๆ รวมไปถึงขอ้จ ำกดัในกำร
ลงทนุ เช่น ขอ้จ ำกดัในกำรท ำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรำ ขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรลงทนุของต่ำงชำติ และกำรแทรกแซงของ
หน่วยงำนรฐั เป็นตน้  อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่ กองทุนรวมต่ำงประเทศที่เขำ้ลงทุน มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำย
ประเทศ จงึช่วยลดควำมเส่ียงไดร้ะดบัหนึ่ง  
 

2. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) จำกกำรที่ PIMCO GIS Income Fund มีกำรค ำนวณมูลค่ำ
ทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ำรส์หรัฐ  กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income ซึ่งลงทุนใน PIMCO GIS 
Income Fund จึงมีควำมเสี่ยงของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง เงินดอลล่ำรส์หรัฐ  กับเงินบำทด้วย 
เน่ืองจำกกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income มีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบำท กล่ำวคือ 
หำกค่ำเงินบำทมีค่ำแข็งขึน้จำกวนัที่กองทนุเขำ้ลงทนุเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐั  ที่เขำ้ลงทนุนัน้ (เช่น จำก 36 
บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั เป็น 33 บำท) จะท ำใหก้องทนุไดร้บัดอกเบีย้รบัตำมงวดและ/หรือเงินตน้เม่ือครบก ำหนดของ
ตรำสำรเป็นเงินบำทในจ ำนวนที่นอ้ยลง ซึง่จะท ำใหผ้ลตอบแทนของกำรลงทนุต ่ำกว่ำที่คำดไว ้ในทำงกลบักนั หำกคำ่เงิน
บำท มีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำรส์หรฐั เป็น 40 บำท) จะท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเม่ือ
ค ำนวณเป็นสกลุเงินบำทมำกขึน้ 
 
ดังนั้นเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนนี ้กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income อำจพิจำรณำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุในสดัส่วนที่เห็นว่ำเหมำะสม ดงันัน้กองทนุจึงยงัคงมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนอยู่ซึง่ผูล้งทนุอำจไดร้บัก ำไรหรอืขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนในสว่นที่ไม่ไดท้  ำกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงไว ้
 

4.  ความเส่ียงเรื่องความสามารถในการช าระหนี ้(Default Risk หรือ Credit Risk) เน่ืองจำกกองทนุหลกัเป็นกองทนุที่
มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรหนีข้องประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก และไดก้ ำหนดกลยทุธก์ำรลงทุนใน Corportae High Yield ได้
สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 50 มีกำรลงทุนใน Emerging Market ไดส้งูสดุไม่เกินรอ้ยละ 20 และมีกำรลงทุนในแต่ละสกุลเงิน
สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 30 รวมถึงมีกำรลงทุนในหลักทรพัยท์ี่มีสินทรพัยเ์ป็นหลักประกัน (Mortgage Backed or Asset 
Backed) และ Bank Loan ซึ่งมีควำมเสี่ยงในเรื่อง Credit ที่สงูกว่ำ แต่สำมำรถชดเชยไดจ้ำกผลตอบแทนตำมที่คำดหวงั
ไว ้อย่ำงไรก็ตำมมีกำรกระจำยกำรลงทนุไปยงัหลำยหลกัทรพัยแ์ละประเภทตรำสำร มีกำรกระจกุตวัค่อนขำ้งต ่ำ จึงท ำให้
ลดควำมเส่ียงไดร้ะดบัหนึ่ง 
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5.  ความเส่ียงทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เน่ืองจำกกองทนุหลกัเป็นกองทนุที่
มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรหนีข้องสหรฐัอเมรกิำและประเทศตำ่งๆ ทั่วโลก และไดก้ ำหนด Portfolio Duration ในลกัษณะ
ที่ยืดหยุ่นได ้ในระยะ 0 – 8 ปี ดงันัน้จึงมีบำงช่วงเวลำที่กองทนุหลกัในต่ำงประเทศ อำจมี Duration ที่ยำว ซึ่งจะมีควำม
เสี่ยงในเรื่องอตัรำดอกเบีย้ที่สงูขึน้ 

 นอกจำกกำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund แลว้  กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income อำจมีกำรลงทุนในตรำ
สำรหนี ้เพื่อส ำรองเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกองทนุ หรือเพื่อประโยชนใ์นกำรบริหำรสภำพคล่องหรือเป็นช่วง
รอกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ดงันัน้ กำรลงทุนดงักล่ำวจึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ได้  
ทัง้นี ้กำรลงทนุในส่วนตรำสำรหนีโ้ดยตรงของกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income โดยมำกเป็นกำรลงทุนเพื่อบริหำร
สภำพคล่องของกองทนุ ดงันัน้ จึงเนน้ลงทุนในตรำสำรหนีร้ะยะสัน้หรือเงินฝำกที่มีสภำพคล่องสงูจึงมีควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ไม่มำกนกั เม่ือเทียบกบัควำมเสี่ยงของกำรเปลี่ยนแปลงดอกเบีย้ใน PIMCO GIS 
Income Fund โดยตรง 

 
6. ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income ไม่สำมำรถขำย

หน่วยลงทนุของ PIMCO GIS Income Fund ไดท้นัตอ่กำรช ำระคำ่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ หรอืควำมเสี่ยงที่กองทนุเปิดทหำร
ไทย Global Income อำจจะไม่สำมำรถซือ้ขำยตรำสำรหนีท้ี่กองทนุลงโดยตรงในจงัหวะเวลำและรำคำที่เหมำะสม เพื่อ
กำรช ำระคำ่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรอืหำกตอ้งกำรจะซือ้ขำยจรงิ 

 
      อย่ำงไรก็ดี  จำกกำรศึกษำนโยบำยกำรรักษำสภำพคล่องและผลด ำเนินกำรของ  PIMCO GIS Income Fund                    

บรษิัทจดักำรเช่ือวำ่ PIMCO GIS Income Fund มีสภำพคลอ่งที่สงู ควำมเสี่ยงทำงดำ้นสภำพคลอ่งของกองทนุเปิดทหำร
ไทย Global Income จำกกำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund จึงมีไม่มำกนัก และผูจ้ัดกำรกองทุนจะมีนโยบำย
ลงทนุตรงในตรำสำรหนีอ้ื่น (ซึง่นอกเหนือจำกกำรลงทนุใน PIMCO GIS Income Fund ที่มีสภำพคลอ่งที่สงู)  

7.  ความเส่ียงจากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ใน
กำรเขำ้ท ำธุรกรรมสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) กองทุนอำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
คู่สญัญำไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดังกล่ำว ท ำใหก้ำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตำมที่
คำดกำรณไ์ว ้ดงันัน้เพื่อลดควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกับสถำบนักำรเงินที่ไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(investment grade) จำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ไดร้บั
กำรยอมรบัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 
 นอกจำกควำมเสี่ยงดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ กำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้อำจมีตน้ทุนอยู่บำ้ง โดยจะท ำให้

ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จำกควำมเสี่ยงดำ้นตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ 
 
 อนึ่ง กำรท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ แมจ้ะช่วยลดควำมไม่แน่นอน (ควำมเสี่ยง) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ

แลกเปลี่ยน แต่ถำ้หำกกำรเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นประโยชนต์่อมลูค่ำของตรำสำรที่กองทนุถืออยู่ กองทนุก็อำจหมดโอกำส
ไดป้ระโยชนด์งักล่ำวเช่นกนั ซึง่ถือเป็นตน้ทนุกำรเสียโอกำส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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8.  ความเส่ียงทีเ่กิดจากการทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถที่จะน ำเงินไปลงทุนใน  PIMCO GIS Income Fund ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ นั้น 
กองทุนอำจพิจำรณำเขำ้ลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่ำงประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่ ำไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวอำจท ำใหค้่ำใชจ้่ำยของกองทนุหน่วยลงทนุที่กองทนุจะเขำ้
ไปลงทุนและสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่กองทุนเขำ้ไปลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิมได ้ซึ่งอำจท ำใหก้องทุนมีกำรรบัรูผ้ล
ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
 
เน่ืองจำกกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income มีนโยบำยกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ เพียงกองเดียวคือ 
PIMCO GIS Income Fund ดงันัน้ควำมเสี่ยงของกองทนุรวมตำ่งประเทศ จงึถือเป็นควำมเสี่ยงของกองทนุเปิด      ทหำร
ไทย Global Income ซึง่ผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย  
 

• ความเส่ียงหลักในส่วนของ PIMCO GIS Income Fund 
เน่ืองจำกกองทนุหลกั มีกำรลงทนุหลกัในตรำสำรหนีท้ั่วโลก  โดยมีลกัษณะควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง ที่ครอบคลมุถึง ควำมเสี่ยง
ดำ้นตลำด (Market Risk),  อตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk), ผูอ้อก (Issuer Risk), ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Credit 
Risk), ควำมเสี่ยงดำ้นเงินเฟ้อ (Inflation Risk) และควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่ง (Liquidity Risk) 
 
มลูค่ำของหุน้กูร้วมถึงกลยทุธก์ำรลงทนุในหุน้กู ้อำจมีผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบีย้ หุน้กูร้วมถึงกลยทุธก์ำร
ลงทนุในหุน้กู ้ที่มีระยะเวลำกำรลงทนุที่ยำว (Longer Duration) มีแนวโนม้ที่จะผนัผวนมำกกวำ่ หุน้กูท้ี่มีอำยสุัน้กวำ่ (Shorter 
Duration) โดยปกติแลว้รำคำของหุน้กูจ้ะลดลง เม่ืออตัรำดอกเบีย้ในตลำดสงูขึน้ ซึ่งจำกกำรที่ปัจจบุนัดอกเบีย้  ในตลำดคงอยู่
ในระดบัต ่ำ อำจท ำใหค้วำมเสี่ยงดงักล่ำวเพิ่มสงูขึน้ไดห้ำกอตัรำดอกเบีย้ เริ่มปรบัตวัสงูขึน้ 
 
กำรลดลงของคู่คำ้ (Counterparty) ในปัจจบุนั มีส่วนท ำใหส้ภำพคล่องของตลำดลดลง และมีควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร
หนีเ้พิ่มมำกขึน้ มลูค่ำของหุน้กูอ้ำจมีคำ่มำกขึน้หรอืลดลงจำกเงินลงทนุเริ่มตน้เม่ือมีกำรซือ้คืนได ้
 
กำรลงทุนในหลักทรัพยต์่ำงประเทศหรือสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ อำจมีควำมเสี่ยงที่สูงขึน้จำกควำมผันผวนของอั ตรำ
แลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ และกำรเมือง  และอำจมีควำมเสี่ยงที่มำกขึน้อีกหำกเป็นกำรลงทุนในตลำดประเทศก ำลังพัฒนำ 
(Emerging Markets)  
 
กำรลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทมีสินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั (Mortgage and Asset-backed) มีแนวโนม้ที่จะผนัผวนจำกอตัรำ
ดอกเบีย้  กำรไถ่ถอนกำรครบก ำหนด และมลูค่ำของตรำสำรอำจมีควำมผนัผวนจำกกำรรบัรูข้องตลำดเก่ียวกบัควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำร ขณะที่กำรสนบัสนุนในรูปแบบของกำรค ำ้ประกันโดยรฐับำล หรือภำคเอกชน ไม่มีควำม
แน่นอนที่กำรค ำ้ประกนัโดยภำคเอกชนจะสำมำรถด ำเนินตำมสญัญำผกูพนัได ้
 
กำรลงทนุในตรำสำรที่มีอตัรำผลตอบแทนสงู (High Yield) ตรำสำรที่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัต ่ำ อำจมีควำม
เสี่ยงที่สงูกว่ำตรำสำรที่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระดบัที่สงูกว่ำ  Portfolio ที่มีกำรลงทนุในตรำสำรดงักล่ำวอำจมี
ควำมเสี่ยงดำ้นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีห้รอืสภำพคลอ่งที่สงูขึน้กวำ่ Portfolio ที่ไม่มีกำรลงทนุ 
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มูลค่ำกำรลงทุนในตรำสำรทุน อำจมีมูลค่ำที่ลดลงจำกกำรรับรู ้หรือควำมเป็นจริงของสภำวะตลำด เศรษฐกิจ และ
อตุสำหกรรมได ้
 
กำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ ์(Derivatives) อำจมีตน้ทนุในกำรด ำเนินกำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่ เก่ียวขอ้งกบัสภำพคล่อง อตัรำ
ดอกเบีย้ ดำ้นตลำด ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้กำรจดักำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่มลูค่ำของตรำสำรไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั
ไว ้กำรลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ์อำจมีมลูค่ำกำรลงทนุที่ลดต ่ำลงจำกเงินลงทนุเริ่มตน้ได ้ กำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ
ในตรำสำรอนพุนัธ ์ไม่มีควำมแน่นอนที่จะท ำใหผ้ลขำดทนุลดลงได ้
 
หมำยเหต:ุ กรณีที่ขอ้มลูควำมเสี่ยงโดยสรุปของกองทนุหลกั มีควำมแตกตำ่งหรือเนือ้หำไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ใหถื้อเอำตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส ำคญั 
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กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนในรูปเงนิดอลลารส์หรัฐฯ  
ของ PIMCO GIS Income Fund กับ U.S. Aggregate Index 

ตัง้แต่วันที ่15 มีนาคม 2556 ถงึ 31 พฤษภาคม 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มำ Bloomberg ณ วนัที่ 21 มิถนุำยน 2565 
ค าเตอืน : ผลการด าเนินงานในอดตี /ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน          

มิได้เป็นส่ิงยนืยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ตารางสรุปอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income 
 

ประเภททรัพยส์ิน 
อัตราส่วนการลงทุน (% ของ 

NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตรำสำรภำครฐัไทย / ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2. ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 

อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุ

ได ้หรอื เงินฝำกธนำคำรออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 
 

5. ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
แฝง หรือศกุกู ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชยต์ำ่งประเทศที่ไดร้บั

อนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยและเสนอขำยในประเทศไทย  
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.3 เป็นตรำสำรที่อยู่ในระบบ regulated market หรอืเทียบเท่ำ  

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แตอ่ตัรำ
ใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรที่ลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

6. ทรพัยส์ิน ที่ผูอ้อก / คู่สญัญำอื่น (สถำบนักำรเงิน corporate รฐัวิสำหกิจ) 
6.1 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรอืตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง 

หรอืศกุกูที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment 
grade และอยู่ในระบบของ regulated market หรอืเทียบเท่ำ 

6.2 ตรำสำร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade และอยู่ในระบบ
ของ regulated market หรอืเทียบเท่ำ 

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

6.4 ธุรกรรมที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade ไดแ้ก่ ธุรกรรม
ประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
(derivatives) ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) 

 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
 (1) 10% หรือ 
 (2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่

ลงทนุ 
       ใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้1 – 6  (SIP) ไม่เกิน 5% 
 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุม่กิจกำรเดียวกนัหรอืกำรเขำ้เป็น

คูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับรษิัทดงักล่ำว 
ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้
แลว้แต ่
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  
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อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ของนิติบคุคลตำม

กฎหมำยไทย ไดแ้ก่ ธนำคำร หรอืสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  ธนำคำร
พำณิชย ์บรษิัทเงินทนุ บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 

รวมกนัไม่เกิน 45%  เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หรือ ตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง  

ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 

4. ธุรกรรมประเภทกำรใหยื้มหลกัทรพัย ์(securities lending) ไม่เกิน 25% 

5. ตรำสำรดงันี ้(total SIP) 
อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญำ (single entity limit) แตไ่ม่
รวมถึงตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรอืตรำสำร Basel III ที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6  
ในสว่นที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญำ  
(single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2564 สิน้สุดวันที ่30 เมษายน 2565 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
พ.ค 62 –เม.ย 63 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 63 –เม.ย 64 

เรียกเก็บจริง 
พ.ค 64 –เม.ย 65 

1. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยรวม  
    ทัง้หมดที่ประมำณกำรได ้ 
    (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิ)  

ไม่เกิน 1.9795 1.0478 1.0722 1.0926 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกิน 1.6050  0.9088 0.9079 0.9095 
คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070  0.0321 0.0320 0.0321 
คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1069 0.1323 0.1510 

   คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดที่ประมำณกำรไม่ได ้ 
    ภำษีเงินได ้ อตัรำตำมจรงิ 0.0002 0.0002 0.0002 
รวมคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจรงิทัง้หมด 1.0480 1.0724 1.0928 

หมำยเหต ุ  1. อตัรำตำมโครงกำร / ที่เรยีกเก็บจรงิรวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ 
                  2. คำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสรมิกำรขำย คิดรวมอยู่ในคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกองทนุแลว้  

 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน  (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
6 – 30 มิ.ย. 65 

เรียกเกบ็จริง 
1 ก.ค. – 
30 ธ.ค. 65 

*ส าหรับรายการทีม่ีผล
ตัง้แต่วันที ่ 

3 – 31 ม.ค. 66 

*ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ ไม่เกิน  1.00 0.50 1.00 

นอ้ยกวำ่ 20 ลำ้นบำท 
เรยีกเก็บ 1.00* 

ตัง้แต ่20 ลำ้นบำท  
แตน่อ้ยกวำ่ 50 ลำ้นบำท  

เรยีกเก็บ 0.25* 
ตัง้แต ่50 ลำ้นบำท  
ไม่เรียกเก็บ* 

คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรซือ้ ขำย หลกัทรพัยท์ี่เรยีกเก็บ
จำกผูท้  ำรำยกำรนี ้(เก็บเขำ้กองทนุ) ไม่เกิน 0.25  ปัจจบุนัไม่เรยีกเก็บ 

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
5 บำท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 

หน่วย  

5 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย 
 

 
1.บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทุนไม่
เท่ำกนั   
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2.บริษัทจดักำรจะขอยกเวน้กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวส ำหรบัผูล้งทนุประเภทสถำบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขำยหน่วยลงทนุกับบริษัท
จดักำรโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถำบนัที่ไม่แสวงหำผลก ำไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535    
ผูล้งทุนสถำบนัที่จัดตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนำคำรเฉพำะกิจ กองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ.อีสทส์ปริง บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่เรียกว่ำ กรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบรษิัทประกนัชีวิต  ที่ บลจ.อีสทส์ปรงิ  มอบหมำยใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
3.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกน ำส่งเขำ้หรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตำมที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสั่งซือ้
หรอืสั่งขำยหลกัทรพัย ์
อตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 0.00% 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนเงินต้นและ
จ ำนวนหุน้/หน่วย

เงินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 520,402,478.21 4.10%

รวมเงินฝำกธนำคำร 520,402,478.21 4.10%

หน่วยลงทนุต่ำงประเทศ
หน่วยลงทนุต่างประเทศ 96.87%

กองทนุ Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc 22,715,451 12,297,245,661.18 96.87%

รวมหน่วยลงทนุต่ำงประเทศ 12,297,245,661.18 96.87%

ทรพัยส์นิอืน่ -37,790,803.83 -0.30%

หนีส้นิอืน่ -84,944,008.12 -0.67%

มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ 12,694,913,327.44 100.00%

จ านวนหน่วยลงทนุ 1,111,044,695.53

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วย 11.4261

มลูค่ำตำมรำคำตลำด 

(บำท) % of NAV

กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income

ข้อมลูรำยละเอียดกำรลงทนุ
ณ วนัท่ี  30 เมษำยน  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งงวดปีของกองทนุโดยสรปุและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั

งวดปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 29 เม.ย. 65 30 เม.ย. 64 30 เม.ย. 63 30 เม.ย. 62 30 เม.ย. 61

มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ตน้งวด (บาท/หน่วย) 12.1904 10.8593 11.2216 10.8955 10.7378

มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้งวด (บาท/หน่วย) 11.4265 12.1904 10.8593 11.2216 10.8955

กองทนุเปิดทหารไทย Global Income -6.28% 12.26% -3.22% 2.99% 1.46%

เกณฑม์าตรฐาน 1** +0.44% -3.91% 12.30% 6.53% -0.32%

เกณฑม์าตรฐาน 2** -8.53% -0.27% 10.81% 5.29% -9.03%

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ ตน้งวด (ลา้นบาท) 20,195                     17,994                    29,324                 72,695                 55,522                         

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ สิน้งวด (ลา้นบาท) 12,695                     20,195                    17,994                 29,324                 72,695                         

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ระหวา่งงวดปี (ลา้นบาท) 17,968                     19,413                    26,860                 43,684                 87,269                         

มลูคา่ซือ้ขายสทุธริวมระหวา่งงวดปี (Net cash flow) (ลา้นบาท) -6,530 +42 -10,312 -44,399 +17,875 

อตัราขายคนืเฉลีย่ระหวา่งงวดปี* (Average redemption rate) 0.21% 0.29% 0.35% 0.43% 0.27%

* เป็นสดัสว่นของมลูคา่ขายคนืและสบัเปลีย่นออกต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทนุเปิดทหำรไทย Global Income     ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2565

 ย้อนหลงั 3 เดือน ย้อนหลงั 6 เดือน ย้อนหลงั 1 ปี ย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ
ร้อยละต่อปี (31 ม.ค. 65) (29 ต.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 เม.ย. 62) (19 พ.ค. 59)

กองทนุเปิดทหารไทย Global Income -6.29% -7.16% -6.28% +0.60% +2.27%

เกณฑม์าตรฐาน 1** -4.96% -6.69% +0.44% +2.73% +0.48%

เกณฑม์าตรฐาน 2** -7.51% -9.47% -8.53% +0.38% +1.18%

หมายเหตุ : การวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ (AIMC) 

                  ทัง้นีผ้ลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
                  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ
Note**

เกณฑม์าตรฐาน 1 คอื ดชัน ีBloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบเทา่คา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน
เกณฑม์าตรฐาน 2 คอื ดชัน ีBloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD สกลุเงนิดอลลารส์หรฐั

14.28%

2.87%
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ข้อมูลทีน่่าสนใจ (เพิม่เตมิ) 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 
ณ วันที ่30 เมษายน 2565 

 
ไม่มีกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง (ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรอื
กลุม่บคุคล ไดท้ี่ website ของ บลจ.ที่ http://www.eastspring.co.th) 
 
2. ทา่นสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตได้หรือไม่ 

กำรซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกผูถื้อหน่วยลงทุนปกติที่ซือ้ขำย
หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดของกรมธรรม ์โดยสำมำรถติดต่อขอรบัรำยละเอียด
ของกรมธรรมไ์ดท้ี่ 

1.บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  

โทรศพัท:์ 0-2632-6000 โทรสำร 0-2632-2415  E-mail: iService@fwd.co.th  

2.บรษิัท เจนเนอรำลี่ ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)  

โทร.0-2612-9888 โทรสำร 0-2685-6829     www.generali.co.th     

3. บรษิัท ไทยพำณิชยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  

โทร.02-257-9904 02-257-9903 02-257-9790  

E-mail:  inv-oper@SCBLIFE.CO.TH                                                                                  

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พยีงอย่างเดยีวอย่างไร 
 

ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิตำ่งๆที่แตกตำ่งจำกผูถื้อหน่วยลงทนุทั่วไปที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เช่น  
1. บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใหมี้กำรโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุ และ/หรือ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุ

ใดภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำร ในกรณีของผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
2. ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
3. ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกันภัยจำกบริษัทประกันชีวิต รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรท ำ

กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด           
โดยบรษิัทประกนัชีวิต จะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรในส่วนของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิในกำรขอรบัหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลรำยละเอียดโครงกำรจำกบริษัทประกันชีวิต หรือตวัแทนขำยหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต(ถำ้มี)ที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนด  

5. สิทธิในกำรไดร้บัทรำบจำกบริษัทประกันชีวิต ถึงรำยช่ือของบริษัทจัดกำรทุกแห่งที่รบัจัดกำรกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่เสนอขำยโดยบรษิัทประกนัชีวิตนัน้ 

6. สิทธิในกำรไดร้บัทรำบขอ้มลูจำกบรษิัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู่ ของบรษิัทจดักำร บรษิัทประกนัชีวิต รวมทัง้ช่ือ ที่อยู่ 
และเลขประจ ำตวัของตวัแทนขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนด 
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7. สิทธิในกำรไดร้บัทรำบขอ้มลูจำกบรษิัทประกนัชีวิตเก่ียวกบัควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุที่ไดร้บัค ำแนะน ำเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจนรบัทรำบค ำเตือนและค ำอธิบำยเก่ียวกบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ 

8. สิทธิในกำรไดร้ับทรำบขอ้เท็จจริงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกำร
ตดัสินใจในกำรลงทนุ เช่น กำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรควบกองทนุรวมหรอื
กำรรวมกองทนุรวม เป็นตน้ จำกบรษิัทประกนัชีวิต 

9. สิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมูลจำกบริษัทประกันชีวิตเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น ค่ำธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขำยหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอำจได้รบัจำกกำรซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้กำรซือ้หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

10. เง่ือนไขหรือสิทธิในกำรรบับริกำรจำกบริษัทจดักำรของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตอำจไม่เท่ำเทียม และ
แตกต่ำงจำกผูถื้อหน่วยลงทุนทั่วไป  เช่นสิทธิในกำรรบัสมุดรบัรองสิทธิ บตัรกองทุน ของบริษั ทจัดกำร  และ กำรไดร้บั
ขอ้มลูกองทนุอำจมีควำมล่ำชำ้กวำ่ไดร้บัจำกบรษิัทจดักำรโดยตรง รวมถึงกำรที่ผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงปกติอื่นๆของบริษัทจดักำร นอกเหนือจำกกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุมีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอยู่ ฯลฯ ทัง้นี ้เน่ืองจำกบริษัทประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทน
ของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในกำรรวบรวม และส่งค ำสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุไปยงับรษิัทจดักำรในนำม
ของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ิดต่อในกำร
ยืนยนัรำยกำรต่ำงๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทนุในกรณีซือ้ และช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุในกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยตรงตำมวิธีกำรที่บรษิัทประกนัชีวิตแตล่ะแห่งก ำหนด 

11. นอกจำกนี ้สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน อำจอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไข และขอ้ก ำหนดของบริษัทประกนัชีวิตที่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่ำนบริษัทประกันชีวิตแต่ละรำย โดยผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต ตอ้ง
ศกึษำรำยละเอียดในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

หมำยเหต ุ: บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิจะไม่ด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในบญัชีซือ้ขำย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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ค าเตอืนและข้อแนะน าเกีย่วกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนั้น บริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุน อีสทส์ปริง 
(ประเทศไทย)จ ำกดั จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทนุของกองทนุเปิดทหำรไทย Global Income ทัง้นี ้
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย)จ ำกดั” 
“ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูข้ำยหน่วยลงทนุเป็นบคุคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย”์ 
“ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหำรไทย Global Income เม่ือมีควำมเขำ้ใจในควำมเสี่ยงของสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน 
วตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ และฐำนะกำรเงินของผูล้งทนุเอง” 
“บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดักำรลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุรวม ตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด โดยบรษัิทจดักำรจะจดัใหมี้ระบบงำนที่ปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดควำม
เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผูล้งทุนสำมำรถขอตรวจสอบขอ้มูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจัดกำรไดท้ี่บริษัท
จดักำร และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย”์  
“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(connected person) เป็นตน้ ไดท้ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือโดยผ่ำน
เครือข่ำย Internet ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(http://www.sec.or.th)” 
“บริษัทจัดกำรอนุญำตใหพ้นักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ และ
ประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด และจะตอ้งเปิดเผยกำรลงทนุดงักล่ำวใหบ้ริษัททรำบ เพื่อที่
บรษัิทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องพนกังำนได”้  
“ในกรณีที่ผูล้งทุนตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไดท้ี่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย)จ ำกดั หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน” 
“ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใชส้ิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียงของกองทุนไดท้ี่ 
www.eastspring.co.th” 
“กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ไดร้บัรองถึงควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทนุรวมหรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้” 

 
วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมขอ้มลูไวใ้นหนงัสือชีช้วน 30 ธนัวำคม 2565 
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