กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 7 สิ ้นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2566

กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุน
หลัก) ในรู ปของสกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income อำจลงทุนในสัญญำซือ้
ขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดุลยพินิจของ
ผู้จัดกำรกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้ รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ำกว่ำเงิน
ลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกุล ดอลล่ำร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่ำลง ผู้จดั กำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุน
ในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตรำแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บำงส่วน
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออำจพิจำรณำไม่ป้องกันควำมเสี่ยงใน
กรณีที่ค่ำเงินสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่ำ
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมี ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ทหำรไทย Global Income เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนได้
กองทุนหลักอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น กำรทำสัญญำฟิ วเจอร์ ส และ/หรื อสัญญำสวอป ที่มีตวั แปรเป็ น
ดัชนีอ้ำงอิงหรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีอ้ำงอิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ กองทุนหลักสำมำรถสร้ ำง
ผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนีอ้ำงอิง ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น
กองทุนนีม้ ีควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในด้ ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
เนื่องจำกกองทุนนี ้ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรใน
ภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้ กองทุนไม่สำมำรถนำเงินกลับเข้ ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่กำหนด
เนื่องจำกกองทุนนี ้ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุน
ไปในตรำสำรหนี ้ประเภทต่ำงๆทังภำครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลกอย่ำงน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ไม่ สำมำรถดำรงสิน ทรั พ ย์ สภำพคล่องได้ ตำมที่ สำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมที่มีคำสัง่ ไว้
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอำจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบำงส่วนหรื อ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออำจไม่ได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
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เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ทำธุรกรรมด้ วย
[(รวมเรียกว่ำ”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้ำ ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงิน นำยหน้ ำค้ ำหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่ำว) ที่กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income เข้ ำลงทุน เป็ น
ต้ น] บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ์ในกำรนำส่งข้ อมูลและรำยละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global
Income (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม) มำกกว่ำ
10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กำหนดตำมที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตำมคำขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่ำว
เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income และปฏิบตั ิ
ตำมเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบและให้ ควำมยินยอมแก่
บริษัทจัดกำรไว้ ล่วงหน้ ำแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถนำเรื่ องดังกล่ำวมำใช้ เป็ นสิทธิเรียกร้ องควำม
เสียหำยจำกเหตุดงั กล่ำวจำกบริษัทจัดกำรได้ แต่อย่ำงใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรมีพันธะสัญญำ หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่ำงประเทศ หรื อหน่วยงำนของรัฐต่ำงประเทศ หรื อมี
ควำมจำเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ไม่ ว่ำที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึน้ ในอนำคต
เช่น ดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็ นต้ น ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ รับทรำบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดกำรที่จะปฏิบตั ิกำรและดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้
เป็ นไปตำมพันธสัญญำ หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนกำรขอคำยินยอม ข้ อมูล และ
เอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินกำรอื่นใดเท่ำที่ จำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิตำมพันธสัญญำ
หรือข้ อตกลง หรือกฎหมำยของรัฐต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้
ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดกำรมี วัตถุป ระสงค์ ที่จ ะไม่ เ สนอขำยหน่ วยลงทุน ของกองทุน กับ หรื อเพื่อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึง ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภำยใต้ กฎหมำย
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดังกล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อ
ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดัง กล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อ
ผู้จัดกำรที่ตัง้ อยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่ำวตำมข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ ำใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้ำงอิงในอนำคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ ำใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

อายุโครงการ

:

กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
TMB Global Income Fund (ชื่อย่อ: TMBGINCOME)
ไม่กำหนด

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

:

3 พฤษภำคม 2559

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

19 พฤษภำคม 2559

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น (Feeder Fund) ที่ ล งทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ป็ นตรำสำรหนี ้
ต่ำงประเทศ (Foreign Investment Fund) ประเภทเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองเดียว (Master
Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตรำส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ดำเนินงำนตำมระเบียบของ UCITS กองทุน
รวมต่ำงประเทศดังกล่ำวบริหำรจัดกำรโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ
โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ ำงกระแสรำยได้ ในระดับสูงโดยกำร
บริหำรกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองในกำรสร้ ำงกำรเติบโตของเงินลงทุนในระยะยำว กองทุนมีหลักกำรสำคัญ
ในกำรกระจำยกำรลงทุนไปในตรำสำรหนี ป้ ระเภทต่ำงๆ ทังภำครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลก อย่ำงน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน ซึ่ง
อำจรวมถึง
(1) ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชนทัง้ ที่ได้ รับกำรจัดอันดับ ควำมน่ำเชื่อถือสูงกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) และ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริ ษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่ภำยใน
กลุ่มประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึง่ รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำ
(2) ตรำสำรหนี ้ภำครัฐ ที่ออกโดยรัฐบำลของประเทศภำยในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กร
ที่เกี่ยวข้ องกับภำครัฐของประเทศเหล่ำนัน้
(3) ตรำสำรที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อภำคอสังหำริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ
และ
(4) Foreign currency positions ซึง่ รวมถึงสกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนำ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักสำมำรถลงทุนใน loan participations and loan assignments
อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนใน Sector ต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลำ ทังนี
้ ้ ในกำรลงทุนเหล่ำนี ้สำมำรถ
ทำได้ ทงกำรลงทุ
ั้
นทำงตรงในตรำสำร และกำรลงทุนผ่ำนตรำสำรอนุพนั ธ์
กองทุนหลักอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่ำงประเทศ
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-4-

กองทุ น อำจลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตรำสำรหนี ท้ ี่ มี ลัก ษณะสัญ ญำซื อ้ ขำยล่ ว งหน้ ำ แฝง ( Structured Note) โดยเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทังอำจท
้
ำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรม
กำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo) ได้ หรื อตรำสำรทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตรำสำร
หนี ้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำระดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำย
อย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทังนี
้ ้ กำรลงทุนของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ใน PIMCO GIS Income Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ โดย
กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income อำจจะเข้ ำทำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรื อได้ รับกำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่ำเงินสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่ำลง ผู้จดั กำร
กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตรำแลกเปลี่ ยน (FX Derivatives)
บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออำจพิจำรณำไม่ป้องกันควำมเสี่ยงในกรณีที่
ค่ำเงินสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่ำ
เงื่อนไข/ข้ อจำกัดอื่น
1. บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่ำงประเทศตำม
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร ในกรณี ที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ ไม่
เหมำะสมอีกต่อไป หรื ออำจสืบเนื่องจำกกำรที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนมี
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดจนอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น เงื่อนไขกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน เป็ นต้ น และ/
หรื อได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุกำรณ์ไม่
ปกติ ต่ ำ งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ กำรลงทุน เช่ น กำรเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อง
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนต่ำงประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถเข้ ำลงทุนใน PIMCO GIS Income
Fund (กองทุน หลัก ) ได้ หรื อ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด กำรเห็ น ว่ ำ กำรลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของ PIMCO GIS Income Fund
(กองทุนหลัก )ไม่เหมำะสมอีกต่อไป อำทิ กรณี ที่ผลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต่ำกว่ำผลตอบแทนของ
กองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนใกล้ เคียงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลำนำน หรื อผลตอบแทนของ
กองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวต่ำกว่ำตัวชี ้วัด(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อกำรลงทุนของกองทุน ต่ำงประเทศไม่
เป็ นไปตำมหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงกำร หรื อเมื่อกองทุนต่ำงประเทศกระทำควำมผิดร้ ำยแรงตำมควำมเห็นของหน่วยงำน
ที่กำกับดูแลกองทุนต่ำงประเทศหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินกำรของกองทุ นในฐำนะ
ผู้ลงทุน หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริ หำรของกองทุนรวมต่ำงประเทศดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะไม่ขดั กับ
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญโดยไม่
ถือว่ำเป็ นกำรดำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรและถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ กองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อย
ละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จดั ตั ้งกองทุน สำนักงำน ก.ล.ต.กำหนดให้ ในกรณี ที่กองทุนเป็ น
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ (foreign investment fund) กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่ำวต้ องเป็ น
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึง่ รวมถึงกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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ทังนี
้ ้ ควำมในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมำบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วันนับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลำที่กองทุนมีควำมจำเป็ นต้ องรอกำรลงทุน และ/หรื อในช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกโครงกำร
และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทำกำรสัง่ ซื ้อ หรื อขำยคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก ซึง่ มีระยะเวลำไม่เกิน 10 วัน
ทำกำร และจะไม่นำมำบังคับใช้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุกำรณ์ ต่อไปนี ้ และบริ ษัทจัดกำรได้ แจ้ งเหตุกำรณ์ เกิ ดขึน้ ดังกล่ำวให้
สำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบ ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่ำวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ สถำนกำรณ์
นัน้ ๆ โดยคำนึงถึงและรั กษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และไม่ถือว่ำเป็ นกำรดำเนินงำนที่ผิดไปจำก
รำยละเอียดโครงกำร
(2.1) ในกรณีที่มีควำมผิดปกติของตลำด หรื อรำคำตลำดของหลักทรัพย์ลดลงอย่ำงรุนแรง หรื อกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงใน
ภำวะตลำดหรื อกำรคำดกำรณ์ภำวะตลำดทำให้ หลักเกณฑ์กำรลงทุนข้ ำงต้ นขำดควำมเหมำะสมในทำงปฏิบตั ิหรื อ
จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนโดยรวม
(2.2) หรื อในกรณีอื่นใดที่เกิดจำกสำเหตุที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ หรื อเหตุที่ เกิดจำกปั จจัยภำยนอก หรื อเหตุอื่นใดที่ได้ รับ
กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
(2.3) หรื อกรณีเกิดเหตุที่ทำให้ กองทุนไม่สำมำรถลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่เป็ น กองทุนหลัก ได้ อีกต่อไป หรื อ
กรณี อื่นใด ที่บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนหลักต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรื อทำให้ เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรื อควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดกำรหรื อกองทุน
3. ในกรณีที่กองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) มีกำรลงทุนในตรำสำร SIP เกินกว่ำ
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด บริ ษัทจัดกำรจะปรั บลดสัด ส่วนกำรลงทุนในกองทุ น
ปลำยทำงในต่ำงประเทศ เพื่อให้ อัตรำส่วนกำรลงทุนไม่เกินกว่ำหลักเกณฑ์กำรลงทุนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด
ทังนี
้ ้ กำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำ วจะดำเนินกำรภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่รับทรำบข้ อมูลกำรลงทุนในตรำ
สำรดังกล่ำวเกินกว่ำเกณฑ์กำรลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ยกเว้ นกรณีที่เกิดจำกปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี
จำเป็ นและสมควรที่ทำให้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่
ชักช้ ำ หำกกำรดำเนินกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศข้ ำงต้ น มีผลหรื อมีแนวโน้ มทำให้ กำร
ลงทุนในกองทุนในต่ำงประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลำบัญชีน้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) บริ ษัทจัดกำรจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทุนที่ใกล้ เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุน และบริษัทเห็นว่ำกำรย้ ำยไปลงทุนในกองทุนดังกล่ำวเป็ นผลดีต่อผลกำรดำเนินงำนโดยรวมของกองทุน
และเป็ นประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ำรณำเปลี่ ย นแปลงกองทุน
ต่ำงประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่ สำนักงำน ก.ล.ต.ประกำศกำหนด หรื อมีแนวทำงให้ ดำเนินกำรได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ ำ และจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทรำบต่อไป
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(3.2) หำกเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้ บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินกำรเลิกกองทุน โดยจะดำเนินกำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำยและ
สำรองค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน Master Fund จะยกเว้ นไม่นำเรื่ องกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน มำบังคับใช้ ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือกและเตรี ยมกำรลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที่กองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) มีกำรลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทย
สำมำรถลงทุนได้ ได้ แก่ loan participations and loan assignments ในอัตรำส่วนที่มำกกว่ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(4.1) บริ ษัทจัดกำรจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่ำงประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่ำว จะมีนโยบำยกำรลงทุนที่ใกล้ เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุน และบริษัทเห็นว่ำกำรย้ ำยไปลงทุนในกองทุนดังกล่ำวเป็ นผลดีต่อผลกำรดำเนินงำนโดยรวมของกองทุน
และเป็ นประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ำรณำเปลี่ ย นแปลงกองทุน
ต่ำงประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่ สำนักงำน ก.ล.ต.ประกำศกำหนด หรื อมีแนวทำงให้ ดำเนินกำรได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ ำ และจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทรำบต่อไป
(4.2) หำกเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้ บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินกำรเลิกกองทุน โดยจะดำเนินกำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำยและ
สำรองค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน Master Fund จะยกเว้ นไม่นำเรื่ องกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน มำบังคับใช้ ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือกและเตรี ยมกำรลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
5. ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income มีกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund) ไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ และกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศดังกล่ำวที่
กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income เข้ ำลงทุนมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
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(ก) มูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกิน กว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรั พย์ สิน สุทธิ ของกองทุนปลำยทำงใน
ต่ำงประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำ
กำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำสองในสำมของมูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ
(Master Fund) นัน้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
5.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลำยทำงในต่ำงประเทศ (Master Fund)มีมลู ค่ำลดลงตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นพร้ อมแนวทำงกำร
ดำเนินกำรโดยคำนึงถึ งประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฎเหตุ
ทังนี
้ ้ แนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำว อำทิเช่น บริษัทจัดกำรจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น Master Fund แทนกองทุน เดิ ม โดยกองทุน ต่ ำ งประเทศกองทุน ใหม่ ดัง กล่ ำ ว จะมี น โยบำยกำรลงทุ น ที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร หรื อ เลิกกองทุน
เป็ นต้ น โดยแนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ไม่ถือว่ำเป็ นกำรดำเนินงำนที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร
และถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
5.2 ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมข้ อ 5.1 ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฎเหตุ หรื อเป็ นไป
ตำมที่ประกำศกำหนด
5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดกำรอำจขอผ่อนผันระยะเวลำกำรดำเนินกำรตำมข้ อ 5.2 ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ โดยในกำรยื่นขอผ่อนผัน บริ ษัทจัดกำรต้ องยื่นควำมเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มำเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.ก่อนครบกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรดั งกล่ำว เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีเวลำในกำร
พิจำรณำผ่อนผัน
5.4 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้ ว
เสร็จ
5.5 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำมข้ อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนรับรู้และ
เข้ ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรให้ บุคลำกรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นำเรื่ องกำรลงทุนหรื อ มี
ไว้ ซึ่งทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือกและเตรี ยมกำรลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น Master Fund แทนกองทุน เดิ ม หรื อ ในกรณี ที่ เ ลิ ก กองทุน จะยกเว้ น ไม่ น ำเรื่ อ งกำรลงทุน หรื อ มี ไว้ ซึ่งทรั พ ย์ สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำ
บังคับใช้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
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รายละเอียดกองทุนหลัก : PIMCO GIS Income Fund
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Income Fund ซึง่ บริหำรและจัดกำรโดย PIMCO Global Advisors (Ireland)
Limited ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพื่อศึกษำ
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.pimco.com.sg
ชื่อ
: PIMCO GIS Income Fund
ประเภท
: กองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้
อายุโครงการ
: ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน
: ก อ ง ทุ น PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) ก อ ง ทุ น มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ ำงกระแสรำยได้ ในระดับสูงโดยกำรบริ หำรกำร
ลงทุนอย่ำงรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองในกำรสร้ ำงกำรเติบโตของ
เงินลงทุนในระยะยำว กองทุนมีหลักกำรสำคัญในกำรกระจำยกำรลงทุน
ไปในตรำสำรหนี ้ประเภทต่ำงๆทังภำครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลก อย่ำงน้ อย
2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน ซึง่ อำจรวมถึง
(1) ตรำสำรหนีภ้ ำคเอกชนทัง้ ที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือสูง
กว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับควำม
น่ำเชื่อถือต่ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่
ออกโดยบริษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่ภำยในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอก
กลุ่มประเทศยุโรปซึง่ รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำ
(2) ตรำสำรหนี ภ้ ำครั ฐ ที่ อ อกโดยรั ฐ บำลของประเทศภำยในกลุ่ม
ประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึ ง องค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับภำครัฐของประเทศเหล่ำนัน้
(3) ตรำสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ น เชื่ อ ภำคอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ (mortgagerelated security) และ Asset-backed securities อื่นๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกำลัง
พัฒนำ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักสำมำรถลงทุนใน loan participations and loan
assignments
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรปรั บ สัด ส่ ว นกำรลงทุน ใน Sector ต่ ำ งๆอำจมี กำร
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลำ ทัง้ นีใ้ นกำรลงทุนเหล่ำนีส้ ำมำรถทำได้ ทัง้
กำรลงทุนทำงตรงในตรำสำร และกำรลงทุนผ่ำนตรำสำรอนุพนั ธ์
กองทุนจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่ำง 0 – 8 ปี ขึน้ อยู่กับมุมด้ ำน
ดอกเบี ้ยของผู้จัดกำรกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่ได้ รับ
กำรจัดอับดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (ต่ำกว่ำ
อับดับควำมน่ำเชื่อถือที่ Baa3 จำกกำรจัดอับดับควำมน่ำเชื่อถือของ
Moody หรื อ เที ย บเท่ ำ กับ กำรจัด อับ ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของ S&P or
Fitch) ไม่เกิน 50% ของมูลค่ำทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตรำสำรที่
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เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อภำคอสังหำริ มทรัพย์( mortgage-related security)
และ Asset-backed securities อื่นๆ) และสำมำรถลงทุนในตรำสำรหนี ้
ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำไม่เกิน 20% ของมูลค่ำทรัพย์สิน
กองทุนไม่สำมำรถลงทุนในตรำสำรที่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นตรำสำรทุนได้
(convertible securities) เกิ น 25% ของมูล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น ; ไม่ ส ำมำรถ
ลงทุนในตรำสำรทุน (equity) ได้ เกิน 10% ของมูลค่ำทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ เมื่อ
รวมกำรลงทุ น ของ ตรำสำรที่ ส ำมำรถเปลี่ ย นเป็ นตรำสำรทุ น ,
ตรำสำรทุน,ใบรับรองเงินฝำก (certificates of deposit) และ bankers’
acceptances จะต้ องมีสัดส่วนไม่เกิน 1ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน ทังนี
้ ้
กองทุนอำจสำมำรถลงทุนในตรำสำรที่ไม่มีสภำพคล่อง (ซึง่ หมำยรวมถึง
พันธบัตร และตรำสำรหนี ้อื่นๆ ที่ถูกกล่ำวถึงตำมนโยบำยกำรลงทุนนี ้)
ได้ ไม่เกิน 10% ของมูลค่ำทรัพย์สิน
Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตัง้ กองทุน (Inception Date)
สกุลเงินฐาน (base currency)
ตัวชีว้ ัด (Benchmark)
Bloomberg ticker
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)
ผู้รักษาทรัพย์ สินของกองทุน (Custodian Bank)
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*
แหล่ งข้ อมูล

:I
: IE00B87KCF77
: PIMINIA:ID
: 30 พฤศจิกำยน 2555 (30/11/2012)
: ดอลล่ำร์ สหรัฐ (USD)
: Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
: LBUSTRUU Index
: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
: ร้ อยละ 0.55 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
: www.pimco.com.sg

อนึ่ง กองทุนหลักอำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนได้
ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร ซึ่งบริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยั สำคัญ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่ำได้ ได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบทำงเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน
ในกรณีที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมประกำศที่เกี่ยวข้ องกับประเภทของ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลกระทบกับประเภทกองทุนนี ้ ในภำยหลัง บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน
รวมให้ เป็ นประเภทกองทุนรวมตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด โดยให้ ถือว่ำ
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำไม่น้ อยกว่ำ
30 วัน พร้ อมทังปรั
้ บปรุงข้ อมูลโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อให้ ข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ
ของโครงกำรสอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกำสรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในรูปกำไรจำกมูลค่ำ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำก กำไรส่วนต่ำงของรำคำหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ ำลงทุน เช่น หำกท่ำนซื ้อหน่วยลงทุนในรำคำเสนอขำยที่
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10.00 บำทต่อหน่วย และต่อมำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บำทต่อหน่วย แสดงว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กำไรเป็ น
จำนวน 0.40 บำทต่อหน่วย ดังนัน้ เมื่อกองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชีช้ วนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมี
โอกำสรับผลตอบแทนจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income (Benchmark) :
กำรลงทุน ในกองทุน รวมนี ้ ควรเปรี ย บเที ย บกับ ตัว ชี ว้ ัด ของกองทุน หลัก คื อ Bloomberg US Aggregate Total Return Value
Unhedged USD ในรู ป สกุ ล เงิ น ดอลล่ ำ ร์ ส หรั ฐ ปรั บ ด้ ว ยอัต รำแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บเท่ ำ ค่ ำ สกุ ล เงิ น บำท ณ วัน ที่ ค ำนวณ
ผลตอบแทน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในกำรเปรี ยบเทียบตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นควรและ
เหมำะสม ซึง่ อยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำง
ชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัด คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บ
ไซด์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน และ/
หรื อ ประกำศ ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทำหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีก
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซด์ของบริ ษัท
จัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของ
หน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี ้เท่ำกับ 200,000 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ ในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อยละ
15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรหรื อไม่เกิน 750 ล้ ำนบำท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควร
ลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
นักลงทุนที่อาจพิจาณาลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
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นักลงทุนที่ต้องกำรกระจำยกำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ โดยสำมำรถลงทุนระยะยำวและยอมรับควำมเสี่ยง
ของกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และควำมผันผวนของกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่ำงประเทศ (Master Fund) ได้
กองทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับ
- นักลงทุนที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
- นักลงทุนที่ไม่สำมำรถรับควำมผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
้น และระยะยำวได้
ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจำกกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถซื ้อ หรื อขำยคืนได้ ทุกวันทำกำร ดังนัน้ ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในกำรลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคำนึงถึงระยะเวลำที่จะ
สำมำรถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คำดหวัง และควำมเสี่ยงที่รับได้ จำกกำรลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ควำมผันผวนทำงด้ ำนรำคำของ PIMCO GIS Income Fund
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมำณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสำมำรถลงทุนกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ได้ ทกุ วันทำกำรด้ วยวิธี
ก. ทำรำยกำรที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทำรำยกำรผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต ที่ www.eastspring.co.th
ค. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร
จ. วิธีกำรอื่นใดที่บริษทั จัดกำรจัดให้ มีขึ ้นในอนำคตและ/หรื อตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
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ลงทุนกับ บลจ.อีสท์ สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหำรโดย บลจ.อีสท์สปริง สำมำรถกรอกใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนำเอกสำรประกอบมำติดต่อขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สำนักงำนใหญ่หรื อสำนักงำนสำขำของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ ำมี) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชำชน
3. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อ รำยงำนกำร
เคลื่อนไหวของบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้ ร่วมกับ
บัญชีกองทุน

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
3. สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขกำรลงนำม
5. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจ
ลงนำมแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนำจ
7. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร หรื อ รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนำคำรที่ต้องกำรใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมำยเหตุ 1. เอกสำรประกอบกำรแสดงตัวตนของลูกค้ ำ ลูกค้ ำต้ องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุน อำจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตำมที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ กำรยกเลิกรำยกำรซื ้อ รำยกำรขำยคืน รำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หำกรำยกำรดังกล่ำวได้
ดำเนินกำรตำมคำสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื ้อ ขำย สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ
7 วัน โดยจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
นิยำม
วันทำกำร

หมำยถึง

วันทำกำรของกองทุนหลัก หมำยถึง
วันทำกำรซื ้อขำย

หมำยถึง

วันทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร ภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด
วันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทำกำรที่
สำมำรถทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์
วันที่ตำมปฏิทินที่เป็ นวันทำกำรตำมปกติของทังบริ
้ ษัทจัดกำรและของกองทุนหลัก หรื อ
ตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดเพิ่มเติม
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การซือ้ หน่ วยลงทุน :
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อครัง้ ต่อไป
รำคำขำยหน่วยลงทุน
หมำยเหตุ

1 บำท
1 บำท ขึ ้นไป*
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน

* สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สำนักงำนใหญ่ หรื อสำนักงำนสำขำ (ถ้ ำมี) ของบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรั บซื ้อคืน ทัง้ นี ้ ผู้สั่งซือ้ จะต้ องสั่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรำยละเอียดและ
ข้ อควำมต่ำง ๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้ บริกำรอื่น ๆ ที่ต้องกำรให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงิน
ค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้ อมหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น
2) สำหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรแล้ ว สำมำรถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทหำรไทยGlobal Income
ได้ ที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำว หรื อสำเนำ
หลักฐำนใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนมำแสดงเป็ นหลักฐำน หรื อ เปิ ดผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร หรื อระบบอื่นใด ที่
สำมำรถให้ บริกำรได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึง่ บำทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชำระด้ วยเงินสด ก่อนเวลำ 15.30 น.
ชำระด้ วยเช็ค ก่อนเวลำ 14.00 น.
หรือตำมที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนกำหนด

2. อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
ทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.*
3. คำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.*
4. เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร
ทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.*
(เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้
หมำยเหตุ * ตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
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กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตำมที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่ ซื ้อ และระบุ
จำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สั่งซื ้อสำมำรถชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดรำฟต์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดกำรหรื อ
สำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่รับคำสัง่ ซื ้อเท่ำนัน้ โดยกรุณำกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่ อม
เฉพำะ ระบุจำนวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ ำนหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณำสัง่ จ่ำย "กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ที่มิใช่ ธนาคารพาณิชย์
กรุณำสัง่ จ่ำย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. อี สท์ สปริ ง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื น)”
และ/หรื อ สัง่ จ่ำยตำมที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกำหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้ บริ กำรดังกล่ำวแล้ ว
สำมำรถสั่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง** โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้ องลงนำมในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร (หรื อเอกสำรอื่นที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด) แสดงควำมยินยอมให้
หักเงินในบัญชีเงินฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรี อยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.
แลนด์แอนด์ เฮ้ ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดกำรให้ สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกของผู้
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไว้
ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่ำๆ กัน สำมำรถกรอกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้ วย
ตนเองผ่ำนอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร(www.eastspring.co.th) หรื อกรอก “ใบคำขอใช้ บริ กำรกำรวำงแผนกำรลงทุน
อัตโนมัติ ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซื ้อคืนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรเปิ ดบัญชีไว้ เท่ำนัน้ หรื อติดต่อสอบถำมได้ ที่บริ ษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ ก่อนที่ท่ำนจะทำรำยกำรสัง่ ซื ้อ
ดังกล่ำว ท่ำนจะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกธนำคำรเจ้ ำของบัญชีที่ท่ำนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บ ริ กำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี บัญชีก องทุนเป็ นบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดำ
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรนี ้ได้ ทุกวันทำกำรของบริ ษั ทจัดกำร จนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยบริ ษัทจัดกำร
จะจัดให้ มีกำรตรวจสอบควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนกำรทำรำยกำรทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนำมใน
หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร (หรื อเอกสำรอื่ นที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด) แสดงควำมยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงิน
ฝำกที่ ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรี อยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิ กรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ ำส์
ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรื อธนำคำรอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดกำรให้ สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เพื่อชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ในกำรซื ้อครัง้ แรก และ
สำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทำกำรที่บริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** รำยกำรซื ้อที่ทำรำยกำรหลังเวลำทำกำร ระบบจะเก็บคำสัง่ ไว้ เพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ เวลำทำกำรอำจ
แตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทำกำรเป็ นวันทำกำรซื ้อขำยและทำ
รำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ หำกวันทำกำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อ
ขำย หรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยหลังเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ทังนี
้ ้ เวลำ
ทำกำรอำจแตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรทีเ่ ลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน : กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำกำรซื ้อขำยภำยในเวลำ 15.30 น. ตำมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
คำสัง่ ขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร (เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้

มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรขำยคืนแต่ละครัง้
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บำท ขึ ้นไป*
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย

หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ ำ นบริ ษั ท จัดกำร หรื อ ผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อ รั บ ซือ้ คืน บำงแห่ง ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำด้ วยทุกครัง้ ที่ทำกำรสัง่ ขำยคืน กรุณำกรอกใบคำสัง่ ขำยโดย
ระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องกำรจะได้ รับ หรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมในใบคำขอใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรั บใช้
บริกำรดังกล่ำวแล้ ว สำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษั ทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด 24
ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่ำๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขำยหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่ำนอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.eastspring.co.th)หรื อด้ วยวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึน้ ในอนำคต หรื อติดต่อ
สอบถำมได้ ที่บริษัทจัดกำร

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ ปี รึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริกำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ลกู ค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำรได้ ทุกวันทำกำรของบริษัท
จัดกำรจนถึงเวลำ 15.30 น.** โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำ
รำยกำรทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องกำรจะได้ รับจำกกำรขำยคืนหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืนมำกกว่ำ
มูลค่ำหน่วยลงทุนหรื อจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขำยคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขำยหลังเวลำที่กำหนด ระบบจะจัดเป็ นคำสัง่ ขำยเพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป กรณีที่วนั ทำกำรเป็ นวัน
ทำกำรซื ้อขำย และทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ หำกวันทำกำรใด
มิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อขำย หรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยหลังเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำร
ซื ้อขำยถัดไป ทังนี
้ ้ เวลำทำกำรอำจแตกต่ำงไปตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรและบริกำรที่เลือกใช้
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การขายคืนหน่ วยลงทุน : กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปี ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร โดยถื อว่ำบริ ษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สั่งขำยคืนหน่วยลงทุ น และ
มอบหมำยให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ ว ทังนี
้ ้ กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็ นผล
ให้ จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยลดลง
บริษัทจะพิจำรณำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น ณ วันทำกำรรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่ำว โดยพิจำรณำตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แ ล้ ว
ทังหมด
้
และสงวนสิทธิที่จะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักกำรโอนหน่วยลงทุนสำหรับกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ดังกล่ำวตำมที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
ทัง้ นี ้ กำรรั บ ซื อ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่ ำวข้ ำงต้ น บริ ษั ท จะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ทรำบล่ วงหน้ ำ โดยประกำศใน
www.eastspring.co.th และปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิจะไม่ดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในบัญชีซื ้อขำยหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรื อยกเลิกกำรพิจำรณำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน รวมทังขอสงวนสิ
้
ทธิในกำรดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเกิน 4 ครัง้ ต่อปี ได้ โดยถือว่ำได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรเปลี่ยนดังกล่ำว โดยผ่ำน
www.eastspring.co.th หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใด ซึ่ งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีกำร
รับซื ้อคืนอัตโนมัติในงวดนัน้ ๆ ต่ำกว่ำ 1 หน่วย
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่ดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ที่ไม่ประสงค์ให้ บริษัทจัดกำรพิจำรณำรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดข้ ำงต้ น หำกผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวแจ้ งให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ ำ
เป็ นลำยลักษณ์ อักษรหรื อด้ วยวิธีกำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติมภำยหลัง โดยจะมีผลภำยใน 30 วันนับจำกวันที่บริ ษัท
จัดกำรได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะไม่ให้ บริษัทจัดกำรให้ บริกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และให้ ถือว่ำมีผล
ใช้ บงั คับตลอดไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะได้ รับกำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีผลภำยใน 30 วันนับจำกวันที่บริษัท
จัดกำรได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นกัน

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน หรื อ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ แล้ วแต่
กรณีด้วยวิธีกำรตำมคำสั่งที่ระบุไว้ ในแบบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตำมที่แจ้ งไว้ กับบริ ษัทจัดกำรซึ่ง สำมำรถเลือกวิธีที่สะดวก
ดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

- 18 -

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีหรื อตำมที่แจ้ งไว้ ภำยใน
5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ นับแต่วนั ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึ่งบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้ แล้ วในโครงกำร)
(ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย หรื อถัดจาก
วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของท่ำนที่ธนำคำรอื่น (ตำมที่ระบุในใบคำขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ โดยจะนำเช็คเข้ ำบัญชีหรื อตำมที่แจ้ งไว้ ให้ ท่ำนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน หรื อ นับแต่วันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี (โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ ย วข้ อ งในต่ำงประเทศ ซึ่ง จะส่ง ผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึ่ง บริ ษั ทจัดกำรกองทุน รวมได้ ระบุเกี่ ยวกับ วันหยุดทำกำรใน
ต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้ แล้ วในโครงกำร) ที่คำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในช่วงเวลำรับเช็คตำมประกำศของธนำคำร
(ปั จจุบนั บริษัทจัดกำร สำมำรถชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ภำยใน 3 วันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย หรื อถัดจำกวัน
ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตำมที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ นับแต่วนั ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี (โดยมิให้ นบั รวม
วันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำร
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึ่งบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้ แล้ วในโครงกำร) ที่คำสัง่ ขำยสำมำรถดำเนินกำรได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกำรโอนเงินด้ วยวิธีบำทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบคำสัง่
ขำยให้ ชดั เจน หรื อติดต่อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน หรื อรับเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนแบบอัตโนมัติ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ใน www.eastspring.co.th หรื อปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนบริษัทจัดกำร
และสำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และสำขำ หรื อช่องทำงอื่น
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน หรื อใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
แบบอัตโนมัติ สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่ำวได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
เพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทำง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทำกำรเปิ ดบัญชีกองทุนปลำยทำง
ก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทุกวันทำกำรซื ้อขำยภำยในเวลำ 15.30 น ตำมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทำกำรบริษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.eastspring.co.th
3. คำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร (เฉพำะบัญชีบคุ คลธรรมดำ ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่ำนัน)
้
ในกรณีที่ทำรำยกำรภำยหลังเวลำทำรำยกำรที่กำหนดในตำรำงหรื อในกรณีที่ทำรำยกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนเปิ ดทหำรไทย
Global Income ภำยในเวลำตำมที่กำหนด แต่นอกเวลำทำกำรสับเปลี่ยนของกองทุนปลำยทำง ให้ ถือว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรนอกเวลำทำกำรและให้ ถือเป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทำกำรเป็ นวันทำกำรซื ้อขำย และทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนด จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ หำก
วันทำกำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อขำย หรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยนอกเวลำที่กำหนด จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนใน วันทำกำรซื ้อ
ขำยถัดไป
มูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รำคำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ

1 บำท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
รำคำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย
(โปรดดูตำรำงกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)
หมำยเหตุ * สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้งและ
ปั ดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วย
ลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
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สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำกำร ตำมเวลำที่กำหนด โดยกรอกรำยละเอียดในใบคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงิน * หรื อ จำนวนหน่วยที่ต้องกำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนต้ นทำง
และชื่อกองทุนปลำยทำงให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมในใบคำขอใช้ บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนสำหรับใช้ บริกำร
ดังกล่ำวแล้ ว สำมำรถทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรที่ www.eastspring.co.th ได้ ตลอด 24
ชัว่ โมง**
สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่ำๆ กัน โดยกำหนดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่ำนอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.eastspring.co.th) หรื อวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึ ้นในอนำคต หรื อ
ติดต่อสอบถำมที่บริษัทจัดกำร
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ท่ปี รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ กำรนี ้ เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดำและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสำมำรถทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ ศนู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุนของบริ ษัทจัดกำรได้ ทกุ
วันทำกำรซื ้อขำยของบริ ษัทจัดกำรจนถึงเวลำ 15.30 น.**โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรตรวจสอบควำมมีตวั ตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ำงบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหำรไทย” ภำยใต้ เลขที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน ของ บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลำยทำงก่ อ นท ำกำรสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อท ำกำรเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ปลำยทำงด้ วยตนเองทำงอิ น เทอร์ เน็ ต ที่
www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
หมำยเหตุ * สำมำรถท ำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ ำ นบริ ษั ท จัดกำร หรื อ ผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อ รั บซื อ้ คืน บำงแห่ งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย และทำงอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลำที่กำหนด ระบบจะจัดเป็ นคำสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทำรำยกำรในวันทำกำรถัดไป โดยกรณีที่วนั
ทำกำร เป็ นวันทำกำรซื ้อขำย และทำรำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ หำก
วันทำกำรใดมิได้ เป็ นวันทำกำรซื ้อขำยหรื อทำรำยกำรในวันทำกำรซื ้อขำยนอกเวลำที่กำหนดจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุ นใน
วันทำกำรซื ้อขำยถัดไป
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ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย

หน่ วยลงทุน

Global Income

ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย

Global Income

การจ่ ายเงิน
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อนับแต่วนั ทำกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศ
ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ กำรจัด กำรกองทุ น ต่ ำ งประเทศที่ มี ลัก ษณะในท ำนอง
เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ กำรจัด กำรกองทุ น รวม และผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ต่ำงประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ ซึง่ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศดังกล่ำวไว้ แล้ วในโครงกำร
(ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการ สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วัน
ทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย หรื อถัดจากวันทาการรั บซื้อคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่ กรณี)

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังนี ้
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี ้
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

Global Income

กองทุนปลายทาง
ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
จัดทัพลงทุน ระยะปำนกลำง,
จัดทัพลงทุน ระยะยำว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T*
T*+2

T*

T*+1

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
Global Income
T
T*
จัดทัพลงทุน ระยะปำนกลำง,
จัดทัพลงทุน ระยะยำว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์
Global Income
T
T*+2*
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
หมำยเหตุ : * ใช้ รำคำรับซื ้อคืน (Bid Price) ตำมวันที่ระบุในตำรำงข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ รำคำขำย (Offer Price) ตำมวันที่ระบุในตำรำงข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทำรำยกำร (ภำยในเวลำทีก่ ำหนด)
T*
= วันทำกำรซื ้อขำย (ภำยในเวลำที่กำหนด)
T*+1 = วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
T* +2 = สองวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
T*+2* = สองวันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

- 22 -

บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตำรำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืน หรื อประกำศใน www.eastspring.co.th หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษทั จัดการ ที่นอกเหนือจากตารางข้ างต้ น
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักกำร กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทำง)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง่ (กองทุนปลำยทำง) ทังนี
้ ้กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันทำ
กำรก่อนหน้ ำวันรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำง เว้ นแต่วนั ทำกำรดังกล่ำวเป็ นหยุดทำกำรซื ้อขำยของกองทุน
ปลำยทำง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันที่เป็ นวันทำกำรซื ้อขำยของกองทุนปลำยทำงที่ถงึ เร็วที่สดุ เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (รำยละเอียดในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็ นไปตำมที่บริษัทจัดกำรกำหนด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลำในกำรสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น โดยไม่เกิน
ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงตำมทีก่ ำหนดไว้ ในโครงกำรกองทุนต้ นทำง
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Q: เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการซือ้ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรื อรับซือ้ คืน
ณ วันใด
A: ในกรณีที่ทำรำยกำรซื ้อ ขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนภำยในเวลำทีก่ ำหนด บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทำกำรซื ้อขำยหรื อวันที่รำยกำรสับเปลี่ยนมีผล ที่คำนวณภำยในวันทำกำรถัดไป
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกำ
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำ
ของนิติบคุ คลดังกล่ำว
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกำ
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ย วกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำใน
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
- บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อ
กำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดกำรอำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวเมือ่ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้ มีกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงกองทุนบำงกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่ำงประเทศ เป็ นต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำร พิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีทเี่ ข้ ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำร พบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตำมที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกินสิบวันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่ องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้ รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 1(1) หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 1(2) ต่อสำนักงำน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว ให้
บริ ษัทจัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสั่งขำยคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริษัทจัดกำรหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้ องตำมที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้
แล้ วให้ ทรำบถึงกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทรำบถึงกำร
หยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคำสั่งซื ้อ คำสั่งขำยคืน หรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณี ที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรื อ
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(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำม
คำสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทำได้ ไม่
เกินหนึ่งวันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่ำร้ อยละสิบของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่สำมำรถโอนเงินออก
จำกประเทศหรื อรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่ำวอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นกำรหยุดรั บคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุ น แก่
ผู้ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำดังต่อไปนี ้
1. กำรกระทำทีเ่ ป็ นควำมผิดมูลฐำนหรื อควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรื อ
3. กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรื ออำยัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
2. เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื ้อหรื อคำสั่งขำยคืนหรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรไม่ขำย
หรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รำยอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรั บคำสั่งซื ้อหรื อคำสั่งขำยคืนหรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สำนักงำน
ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืน
หรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำกำร ให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันรำยงำนนันให้
้ สำนักงำนทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่
ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเปิ ด
ขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรั กษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับ เปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นกำรชัว่ ครำว ตำมระยะเวลำที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วัน
ทำกำรติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืน
หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ องของกองทุ น ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีเครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพ
คล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) , กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผ้ อู อกตรำ
สำรหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องหรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยได้
ด้ วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึง่ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรในกรอบวิธีกำรดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หำกบริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มเติมกำรใช้ เครื่ องมือกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่ำธรรมเนี ยมกำรรั กษำสภำพคล่อง (liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซือ้ ขำย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลำที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นัน้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยให้ ทรำบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทำงเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดกำร
หรื อ ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจำรณำเลือกใช้ เครื่ องมืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรื อหลำยอย่ำงตำมควำมจำเป็ นและหรื อตำมกำร
ประเมินว่ำสมควรภำยใต้ เงื่อนไขข้ อจำกัดและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดกำรจะระบุวิธีกำรรวมถึงรำยละเอียด
กำรใช้ เครื่ องมือเหล่ำนี ้ และหรื อกรณีมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนช่องทำงตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
โดยกำรใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ
นัน้ ๆ
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 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมำยถึง กำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในกำรคำนวณรำคำซื ้อขำยหน่วยลงทุน ด้ วย swing factor เพื่อ
สะท้ อนต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อำจเกิดขึ ้นจำกปั จจยัต่ำง ๆ
เช่น กำรซื ้อขำยทรัพย์สิน หรื อภำวะที่ตลำดของทรัพย์สินมีควำมผันผวนหรื อสภำพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุกำรณ์อื่นที่ส่งผล
กระทบต่อต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสำมำรถ พิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรื อสมมตฐิ ำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยใน
เวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นกำรปรั บ มูล ค่ ำ หน่ ว ยลงทุ น (NAV per Unit) ด้ ว ยสูต รกำรค ำนวณที่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น และ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทำกำร โดยไม่ต้องมีกำรพิจำรณำกำหนดระดับ ( threshold) ของ
มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรกำรคำนวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพำะวันทำกำรที่กองทุนรวมมีมลู ค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ
(threshold) ที่กำหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
• swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ ขำยทรั พย์สินต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรรั กษำสัดส่วนกำรลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยที่ถูกเรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ ำมี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในกำรปรับใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้ อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่ บริ ษั ทจัดกำรกำหนด โดย
พิจำรณำจำกปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
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2. พอร์ ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้
ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี)มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทำกำรนัน้
• บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำ swing factor ที่เรี ยกเก็บจริง ได้ ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร แต่
ไม่เกินอัตรำสูงสุดที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ ำเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดกำรจะนำยอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ ในกำรพิจ ำรณำ
และหรื อตัดสินใจเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ ดำเนินกำรหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้
เครื่ องมือ swing pricing ในวันทำกำรนัน้ แม้ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบำงส่วน
ของวันทำกำรนันไม่
้ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้
รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำร ที่มีกำรใช้
เครื่ องมือนี ้
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็ นกำรใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเที ยบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่ำเกินกว่ำ swing
threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มลู ค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ swing pricing บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่
ได้ รั บ จำก กองทุน ปลำยทำง โดยใช้ ห ลัก กำร best effort ซึ่ง เป็ นไปตำมดุลพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด กำร และค ำนึ ง ถึ ง
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ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไป
ตำมที่ประกำศที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมำยถึง กำรกำหนดระดับกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่ำที่ Redemption Gate ที่กำหนด เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่ำสถำนกำรณ์
อำจจะไม่ปกติ โดย สำมำรถกำหนด threshold เป็ นตัวบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ ไม่ปกติดังกล่ำวและกำรใช้ Redemption Gate
จะต้ องไม่เกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำม
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริษัทจัดกำรจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำกำร ในแต่ละ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณ
เป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด กำรก ำหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชีส้ ถำนกำรณ์ ที่ ไม่ ป กติด้ วย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่ำว
Redemption Gate จะใช้ เฉพำะวันทำกำรซื ้อขำยใดที่สัดส่วนของมูลค่ำซื ้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำ Gate threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่ มูลค่ำซื ้อ
ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุ น (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ ำ (switch in) หักด้ วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out)
• บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จั ด กำรอำจพิ จ ำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ ำ งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ ต่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ ใน
โครงกำร
• คำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำร
จัดลำดับก่อน-หลังของคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริ ษัทจัดกำรจะทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
• บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ ำ
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• ในกรณีที่มีกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
สภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรำ Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตำมดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดกำร แต่ไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขันต
้ ่ำที่ระบุในโครงกำร และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุ
ในโครงกำร ทังนี
้ ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่
ประกำศใช้
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้ แก่ กำร
ยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ นระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้ เ ครื่ อ งมือ อื่น แทน Redemption Gate และ/ หรื อ ร่ วมกับ
Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดกำร
อำจพิจำรณำยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคำสัง่ โดย
ไม่ชกั ช้ ำ
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ำมี) มำใช้ ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจำรณำเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะ
ไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจำรณำจำก
ปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ควำมผันผวนในตลำดซื ้อขำยทรัพย์สิน
2. สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่ำ
สภำพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริมำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจำก
มีกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ที่กำหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริษัทจัดกำร
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐำนและหรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ำที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลำยทำงใช้ redemption gate บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลำยทำง ตำมข้ อมูลที่
ได้ รับจำก กองทุนปลำยทำง โดยใช้ หลักกำร best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอำจจะได้ รับชำระเงินจำกคำสัง่ รับซื ้อคืนหน่วย
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ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตำมสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออก ณ
วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตำมดุลพินิจของบริษัทจัดกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสำคัญ โดยดำเนินกำรตำมภำยใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตำมที่ประกำศที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 การดาเนิ นการในกรณี ท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้ สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก
สำนักงำน โดยบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้ องระงับกำรซื ้อขำย
หน่ ว ยลงทุ น โดยได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ อั น เนื่ อ งจำก เหตุ จ ำเป็ นตำมกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ดัง นี ้
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรม และเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคำสั่งซื ้อหรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมปฏิบตั ิตำม ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
ทัง้ นี ้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคำสั่งซื ้อหรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุ อื่ น ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริ ษัทจัดกำรมำก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับ
คำขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับคำขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน
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ทังนี
้ ้ นำยทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันกำรโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี (ถ้ ำมี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทำงไปรษณีย์ภำยใน 4
วันทำกำรถัดจำกวันที่นำยทะเบียนได้ ทำกำรโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หำกบริ ษัทจัดกำรไม่ได้ รั บกำรทักท้ วงใด ๆ จำก
ผู้ถือหน่วยภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำรที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทำงบริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำว
ถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั รับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีห น้ ำที่จะต้ องมำรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำม
กำหนดเวลำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมำย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ตำมปกติ แต่ทงั ้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรั ฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีห นังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภำยใต้
กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดังกล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริ กำทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อ
ชำระ/รับชำระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่
ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรื อจำหน่ำยให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด ยกเว้ นกำร
โอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นกำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ศำลหรื อโดยผลของกฎหมำย
ค) กรณีที่เป็ นกำรโอนทำงมรดกหรื อทำงพินยั กรรมให้ กบั ทำยำทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตำมพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่ำนสำมำรถติดตำมหรื อสอบถำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดกำร ที่ www.eastspring.co.th
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถำมทีศ่ นู ย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725
ง. สอบถำมได้ ที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
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สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหรื อขำยกองทุนนี ้แล้ ว สำมำรถได้ รับเอกสำร ดังนี ้
ก.

สมุด บัญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน เว้ น แต่ เ ป็ นกำรซื อ้ ผ่ ำ นช่ อ งทำงบำงช่ อ งทำง เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

ข.

ใบยืนยันกำรสั่งซื ้อหรื อขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งควำมประสงค์ตำม
วิธีกำรที่บริษัทจัดกำรกำหนด

Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจำกัดสิทธิในเรื่ อง
1. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมี
กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หำกเป็ นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลง
ทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรำยเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดกำรจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวเต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กำได้ ออกกฎหมำยที่เรี ยกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่
สัญชำติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล สัญชำติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริ กำ และผู้ซึ่งมีถิ่ นที่อยู่ทำงภำษี ในสหรั ฐอเมริ กำ) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้ ัง
ปรำกฎด้ วยว่ำในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะ
ที่คล้ ำยคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ ำ
กับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลกู ค้ ำบำงประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์
ของ FATCA เป็ นต้ น
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ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ ตำมหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่ำวคือ
มีสถำนะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจำกกำรขำยทรั พย์สิน
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงิน
ลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA
กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำและ FFI ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรื อระงับ
กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรื อยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้ กองทุนรวม
ไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนด
ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันภำยใต้
ข้ อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ(หรื อ เป็ นบุ ค คลตำมที่ ก ฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี ของสหรัฐอเมริ กำ จำนวนและมูลค่ำหน่ วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
หรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดกำร ให้ กับหน่วยงำนของ
รัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรื อคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทรำบควำม
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริ กันหรื อกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่
กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อกำรแจ้ งปรับปรุงข้ อมู ลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไ ว้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น ำส่ ง หลัก ฐำนเพื่ อ ยื น ยัน กำรเข้ ำ ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิ น) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ และข้ อกำหนดของ
กฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหำกมีกำรดำเนินกำรที่ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรื อไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือ
ว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลงที่ได้
ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรำยนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทำให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึ่งในทำงปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ(หรื อเป็ นบุคคล
ตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด)เท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรื อดำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดกำรจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก
โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรอำจต้ องรำยงำนไปยัง กองทุนหลัก(ซึง่ เพื่อประโยชน์ในหัวข้ อ 20.5 นี ้ ให้ หมำยควำมรวมถึงผู้จดั กำรกองทุน
หลักและผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนหลัก) ถึงรำยละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุน เปิ ดทหำรไทย Global Income (กองทุน) ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม) มำกกว่ำ 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วน
อื่นใดที่กำหนดตำมกองทุนหลัก หรื อ ตำมคำขอของกองทุนหลัก เพื่อให้ กองทุนหลัก ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ถือ
หน่วยกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ตำมเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนหลัก ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรอำจขอข้ อมูลหรื อเอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ตัวอย่ ำงเช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและ/
หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง หรื อเอกสำรหลักฐำนแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงำนหรื อองค์ก รอื่ นที่
เชื่อถือได้ ซงึ่ มิใช่บริษัทจัดกำร เป็ นต้ น
(ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ถือครองกองทุน ใน Omnibus Account ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คำยินยอมกับผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรร้ องขอ)
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อนึ่ ง บริ ษั ท จัดกำรอำจจะต้ องน ำส่ งข้ อ มูลของผู้ถือ หน่ วยลงทุน ไปยังกองทุน หลัก และหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ ยวข้ อง
แม้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมิ ได้ ถื อครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว เพื่อให้ กองทุนและกองทุน หลักปฏิบัติตำมเกณฑ์ ข อง
ข้ อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่ำทังบริ
้ ษัทจัดกำรกองทุน ผู้สนับสนุนกำรขำย และกองทุนหลัก ได้ รับคำ
ยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรใช้ ข้อมูลดังกล่ำวแล้ ว
นอกจำกนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรสำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์และเงื่อนไขของกำรลงทุนในกองทุนหลัก บริ ษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเงินที่ได้ จำกแหล่งผิดกฎหมำย(รวมถึงเงินที่ได้
จำกกำรคอรัปชัน่ หรื อ เงินที่เกี่ยวข้ องกับกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ ำย เป็ นต้ น) อีกทัง้ ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ ำลงทุนในกองทุนกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ำมหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ควำมร่ วมมือกับบริ ษัทจัดกำร กองทุน กองทุนหลัก และผู้เกี่ยวข้ อง ในกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทัง้ ในและต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัด เพียงกฎหมำยฟอกเงิน
กฎหมำยKYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจำกกำรลงทุนดังกล่ำวอำจทำให้ กองทุนหลัก(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำม ตำม
กฎหมำยและข้ อกำหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ำมโดย OFAC เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ปรำกฏในรำยชื่อ
ของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตำมเกณฑ์ ของ OFAC หรื อตำมข้ อห้ ำมซึ่งกำหนดโดย
Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อข้ อจ ำกั ด ที่ ก ำหนดโดย
OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรื อข้ อจำกัดที่กำหนดโดย European Union
Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเกณฑ์และรำยชื่อดังกล่ำวอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมได้ ในภำยหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่ำตนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมข้ อจำกัดดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ก่อนเข้ ำลงทุนในกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income (กองทุน)
อนึ่งเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หำกต่อมำภำยหลั งบริ ษัทจัดกำรพบว่ำเงินที่เข้ ำใช้
ลงทุนดังกล่ำวเป็ นเงินที่มำจำกแหล่งที่ผิดกฎหมำย และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวมีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมที่กล่ำว
ข้ ำงต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใด(รวมถึงผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุ น
ผ่ำน Omnibus Account) ปฏิเสธกำรให้ ควำมร่วมมือและ/หรื อปฏิเสธกำรให้ ข้อมูลหรื อเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่กองทุนหรื อ
กองทุนหลัก ร้ องขอและ/หรื อมีพฤติก รรมเข้ ำข่ำยและ/หรื อมีควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรื อมีคุณสมบัติ และ/หรื อ
ดำเนินกำร/ไม่ดำเนินกำรอื่นใด อันมีผลหรื ออำจมีผลให้ บริ ษัทจัดกำรและ/หรื อกองทุนหลัก ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ของกองทุนหลักและ/หรื อข้ อกำหนด/กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กองทุนและ/หรื อกองทุนหลักตลอดจนกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องของกองทุนทังสองอำจมี
้
แก้ ไขกฎเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลำลงทุน) บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่มีคุณสมบัติหรื อกระทำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร ซึ่งบริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุด
ให้ บริ กำรและดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดยถือว่ำผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ำว
รับทรำบและให้ ควำมยินยอมแก่บริ ษัทจัดกำรไว้ ล่วงหน้ ำ แล้ ว อีกทัง้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สำมำรถนำเรื่ องดังกล่ำวมำใช้
เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องควำมเสียหำยจำกเหตุดงั กล่ำวจำกบริษัทจัดกำรได้ แต่อย่ำงใด
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Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่ www.eastspring.co.th
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรื อ
• สำนักงำน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนรำษฎร์ บรู ณะ เเขวงรำษฎร์ บรู ณะ เขตรำษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสำร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดกำรตกลงให้ มีกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำม
โครงกำรจัด กำรกองทุน รวมนี ้ และ/หรื อ หลัก เกณฑ์ ต ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องอันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนทหำรไทย จำกัด และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด มีกำรควบรวมสอง
บริษัทเข้ ำด้ วยกัน โดยดำเนินกำรภำยใต้ ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ มีผลตั ้งแต่
วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท (สองร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน)
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน โทร. 1725
http://www.eastspring.co.th
E-mail: contactus.th@eastpring.com
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี ้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธำนกรรมกำร
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมกำร
3. คุณเวนดี ้ ลิม ฮวี ชิง
กรรมกำร
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมกำร
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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5. คุณศรัณย์ ภู่พฒ
ั น์

กรรมกำร

รายชื่อผู้บริหาร
1. คุณอดิศร
2. คุณพงษ์ พนั ธุ์
3. คุณเบญจรงค์
4. คุณ Phanindra
5. คุณนฎำ
6. คุณปนัดดำ
7. คุณยิ่งยง

เสริมชัยวงศ์
สุขยำงค์
เตชะมวลไววิทย์
Prabhala
อิบรำนันท์
ตัณฑ์ชำญชีวิน
เจียรวุฑฒิ

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
3. คุณวิศษิ ฐ์ ชื่นรัตนกุล
4. คุณพัชรำภำ มหัทธนกุล
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร
6. คุณดำรำวรรณ ประกำยทิพย์
7. คุณธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนำ
8.คุณพรศจี

วรสุทธิพิศิษฏ์

9.คุณพงษ์ พนั ธุ์ สุขยำงค์

กรรมกำรผู้จดั กำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง
รองกรรมกำรผู้จดั กำร – ฝ่ ำยพัฒนำและวำงแผนกลยุทธ์
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยและธนบดีธนกิจ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร - ฝ่ ำยจัดกำรลงทุน

Mr. Yingyong Chiaravutthi
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยจัดกำรกองทุน
Mr. Teerasan Dutiyabodhi ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรหนี ้และบริหำรเงิน
Mr.Visit Chuenratanakul
ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรหนี ้และบริหำรเงิน
Ms.Patcharapa Mahattanakul ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส ตรำสำรทุน
Mr. Smith Sakkamjorn
ผู้จดั กำรกองทุน ตรำสำรทุน
Ms. Darawan Prakaitip
ผู้จดั กำรกองทุน อสังหำริมทรัพย์
Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จดั กำรกองทุนอำวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่ำงประเทศ
Ms. Pornsajee Worasuttipisit
ผู้จดั กำรกองทุน กองทุนรวมเพื่อลงทุน
ต่ำงประเทศ
Mr. Pongphan Sukhyanga
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
ชื่อ-สกุล
นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ประวัติการศึกษา
- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)
- 2536 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดู ภ าพรวมของกองทุ น ที่
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร ติ ด ต า ม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลั ก ทรั พ ย์
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ
ประกอบการวิ เ คราะห์
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ติ ด ต า ม
หลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี ล งทุ น และ
บริ หารการลงทุ น ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายจัดการลงทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน,
ฝ่ ายจัดการกองทุน

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

- 2550 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย์

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

- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2550 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด
เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการลงทุน
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุนที่
กาหนด

- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)นักวิเคราะห์ การ
ลงทุน ฝ่ ายการลงทุนต่ างประเทศ
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พาร์ ท
เนอร์ จากัด นักวิเคราะห์ อาวุโส

นายสมิทธ์ ศักดิ์กาจร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา
ธิราช

- 2548 – 2550 บริษัทต้ นสน
แคปปิ ตอล จากัด นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ติ ด ตามภาวะตลาดเงิ น
ต ล า ด ทุ น แ ล ะ ต ล า ด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ต ามกรอบ การลงทุ น ที่
กาหนด

- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จากัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
จัดการกองทุน
- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
- 2552 - 2553 ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) เจ้ าหน้ าที่ชานาญ
การส่ วนซือ้ ขายหลักทรัพย์ สาย
งานจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกัน
ชีวติ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายซือ้ ขายหลักทรัพย์
- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้ าหน้ า
วิเคราะห์ สินเชื่ออาวุโส

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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ชื่อ-สกุล
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

ประวัติการศึกษา
- 2536 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- 2532 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล

- 2537 ปริญญาโท MBA,
Seattle University
- 2535 ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- 2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสาร
หนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ท่ลี งทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ภายใต้ กรอบการลงทุนที่
กาหนด

- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ, สายการลงทุน
- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จากัด SVP, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

- 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จากัด
ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ระกอบ การตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน) New York
University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายกองทุน
ต่ างประเทศ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

- 2546 - 2562 กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2559 - 2562 ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
- 2548 - 2559 ผู้อานวยการ หัวหน้ า
ฝ่ ายบริหารตราสารหนี ้
- 2546-2548 ฝ่ ายตราสารหนีแ้ ละ
ฝ่ ายการลงทุนต่ างประเทศ
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
- 2542- 2544 Treasury Department
, Standard Chartered Bank

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- 2539 - 2542 เจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ฝ่ ายบริหารเงินสารอง ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- CFA level I
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่ วน
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต
- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ การลงทุน
อาวุโส บลจ.ธนชาต
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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ชื่อ-สกุล
นางรัชนิภา พรรคพานิช

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี ้

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธน
ชาต
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธน
ชาต
- เจ้ าหน้ าที่บริหารสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้ าส่ วนศูนย์ ซอื ้ ขายตราสาร
หนีไ้ ทย
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต

นายศตนนท์ ทัน

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
Inter Business Management
(Eng)) University of Surrey

- ผู้ช่วยผู้ชานาญการธนาคาร
กรุงเทพจากัด(มหาชน)
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- CISA I
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader ( Equity & TFEX )
KTB
- Institutional Sale Phillip securities
- Institutional Sale Trinity securities
- Relationship Manager (Corporate
Banking) UOB

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

- ปริญญาโท Msc. Finance,
Thammasat University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- Relationship Manager Standard
Charter (Thailand)
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
- CFA Level 1
- CISA Level 1

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.
ธนชาต
- 2561 EQUITY FUND MANAGER,
SCBAM
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM

สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

- 2549 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2543 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วีรชัย จันเป็ ง

- 2554 VALUATION & BUSINESS
MODELING CONSULTANT,
ERNST&YOUNG CORPORATE
SERVICES LIMITED
- กรกฎาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2563-2565
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน

- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง
-2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565 บริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จากัด
-2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบี
-2541 ปริญญาตรี
(ประเทศไทย) จากัด
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
มหาวิทยาลัย
ลงทุนตราสารทุน
-CFA

ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ภาวะตลาดการเงิ น และ
ตลาดตราสารหนี ้ เพื่อใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ดาเนินการลงทุนให้ เป็ นไป
ตามกลยุทธ์ และตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย
จากัด
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จากัด
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จากัด
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายค้ า
หลักทรัพย์
เชาวนี แก้ วมณีเอี่ยม

- 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

- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศ
ไทย) จากัด ผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- 2559-2565 Senior Fund Manager
บลจ. ทิสโก้ จากัด
- 2559 Fund Manager
บลจ. วรรณ จากัด
- 2556-2559 Fund Manager
บล. ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิ - 2556 Fund Manager
ราช
บล. เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จากัด
- CFA Level II

- 2555-2556 Fund Manager
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- 2552-2555 Assistant Fund
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด

Q:
A:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) และทุกสำขำทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง หรื อทำง Website ของบริษทั จัดกำร ที่
www.eastspring.co.th
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจำกหน้ ำที่ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อนำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม อีสท์สปริง (ประเทศไทย)จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703 หรื อศูนย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน โทร. 1725
http://www.eastspring.co.th
E-mail: contactus.th@eastpring.com
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) และทุกสำขำทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั ้ง
หรื อทำง Website ของบริษัทจัดกำร ที่ www.eastspring.co.th
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 5 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง
(ระดับ 3) เป็ นต้ นไป (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx

**กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนต่ างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ในรู ปของสกุลเงินดอลล่ าร์ สหรั ฐ โดยกองทุนอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
ิจของผู่ ้ยจงหลั
ัดการกองทุ
น -จัดเป็ นกองทุ
นที่มีความเสี
งสูง**
• พินความเสี
กในส่ วนของการลงทุ
นของกองทุ
นเปิ่ ยดทหารไทย
Global Income มีดังนี ้
1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund
หมำยถึง ควำมผันผวนทำงด้ ำนรำคำที่อำจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรื อตรำสำรที่กองทุนลงทุนอยู่ มีกำรปรับตัวขึ ้นหรื อลง
อันเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดโดยรวม สภำวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทำงกำรเมือง สังคม อุ ตสำหกรรม
ตลำดเงินและตลำดทุน กำรคำดกำรณ์ของนักลงทุน
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เนื่องจำกกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income มีนโยบำยที่เน้ นกำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี ดั ง นั น้ ควำมเสี่ ย งของ PIMCO GIS Income Fund ตำมที่ ก ล่ ำ วไว้ ในหั ว ข้ อ
“ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ PIMCO GIS Income Fund” จึงเป็ นควำมเสี่ยงของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
ด้ วย ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income จึงควรศึกษำและยอมรั บควำมเสี่ยงของกองทุน PIMCO GIS
Income Fund ได้
2. ความเสี่ยงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) เนื่องจำกกองทุน
หลักเป็ นกองทุนที่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี ้ของประเทศสหรัฐอเมริ กำและประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก ดังนัน้ กองทุนจะมี
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหรื อตัวแปรควำมเสี่ยงของประเทศที่เข้ ำไปลงทุน อำทิเช่น ภำวะ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง อุตสำหกรรม ตลำดทุนและตลำดเงิน กฎหมำยหรื อข้ อบังคับต่ำงๆ รวมไปถึงข้ อจำกัดในกำร
ลงทุน เช่น ข้ อจำกัดในกำรทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรำ ข้ อจำกัดเกี่ยวกับกำรลงทุนของต่ำงชำติ และกำรแทรกแซงของ
หน่วยงำนรัฐ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่ กองทุนรวมต่ำงประเทศที่เข้ ำลงทุน มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำย
ประเทศ จึงช่วยลดควำมเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง
2. ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) จำกกำรที่ PIMCO GIS Income Fund มี ก ำรค ำนวณมูลค่ำ
ทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงิน ดอลล่ำร์ สหรั ฐ กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ซึ่ง ลงทุนใน PIMCO GIS
Income Fund จึ ง มี ค วำมเสี่ ยงของควำมผัน ผวนของอัตรำแลกเปลี่ย นระหว่ำงเงิน ดอลล่ ำร์ สหรั ฐ กับ เงิ นบำทด้ วย
เนื่องจำกกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income มีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงินบำท กล่ำวคือ
หำกค่ำเงินบำทมีค่ำแข็งขึ ้นจำกวันที่กองทุนเข้ ำลงทุนเมื่อเทียบกับสกุ ลเงินดอลล่ำร์ สหรัฐ ที่เข้ ำลงทุนนัน้ (เช่น จำก 36
บำท ต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ เป็ น 33 บำท) จะทำให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตำมงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่ อครบกำหนดของ
ตรำสำรเป็ นเงินบำทในจำนวนที่น้อยลง ซึง่ จะทำให้ ผลตอบแทนของกำรลงทุนต่ำกว่ำที่คำดไว้ ในทำงกลับกัน หำกค่ำเงิน
บำท มีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 36 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ เป็ น 40 บำท) จะทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อ
คำนวณเป็ นสกุลเงินบำทมำกขึ ้น
ดัง นัน้ เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งด้ ำ นนี ้ กองทุน เปิ ดทหำรไทย Global Income อำจพิ จ ำรณำป้ องกัน ควำมเสี่ ย งจำกอัต รำ
แลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่ำเหมำะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนอยู่ซงึ่ ผู้ลงทุนอำจได้ รับกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงไว้
4. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk) เนื่องจำกกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่
มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี ้ของประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก และได้ กำหนดกลยุทธ์กำรลงทุนใน Corportae High Yield ได้
สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 50 มีกำรลงทุนใน Emerging Market ได้ สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 20 และมีกำรลงทุนในแต่ละสกุลเงิน
สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 30 รวมถึงมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีสินทรั พย์เป็ นหลักประกัน (Mortgage Backed or Asset
Backed) และ Bank Loan ซึง่ มีควำมเสี่ยงในเรื่ อง Credit ที่สงู กว่ำ แต่สำมำรถชดเชยได้ จำกผลตอบแทนตำมที่คำดหวัง
ไว้ อย่ำงไรก็ตำมมีกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหลำยหลักทรัพย์และประเภทตรำสำร มีกำรกระจุกตัวค่อนข้ ำงต่ำ จึงทำให้
ลดควำมเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง
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5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เนื่องจำกกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่
มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี ้ของสหรัฐอเมริกำและประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก และได้ กำหนด Portfolio Duration ในลักษณะ
ที่ยืดหยุ่นได้ ในระยะ 0 – 8 ปี ดังนันจึ
้ งมีบำงช่วงเวลำที่กองทุนหลักในต่ำงประเทศ อำจมี Duration ที่ยำว ซึ่งจะมีควำม
เสี่ยงในเรื่ องอัตรำดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น
นอกจำกกำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund แล้ ว กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income อำจมีกำรลงทุนในตรำ
สำรหนี ้ เพื่อสำรองเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนของกองทุน หรื อเพื่ อประโยชน์ในกำรบริ หำรสภำพคล่องหรื อเป็ นช่วง
รอกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ดังนัน้ กำรลงทุนดังกล่ำวจึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยได้
ทังนี
้ ้ กำรลงทุนในส่วนตรำสำรหนี ้โดยตรงของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income โดยมำกเป็ นกำรลงทุนเพื่อบริ หำร
สภำพคล่องของกองทุน ดังนัน้ จึงเน้ นลงทุนในตรำสำรหนี ้ระยะสั ้นหรื อเงินฝำกที่มีสภำพคล่องสูงจึงมีควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยไม่มำกนัก เมื่อเทียบกับควำมเสี่ยงของกำรเปลี่ยนแปลงดอกเบี ้ยใน PIMCO GIS
Income Fund โดยตรง
6. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ไม่สำมำรถขำย
หน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Income Fund ได้ ทนั ต่อกำรชำระค่ำไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อควำมเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทหำร
ไทย Global Income อำจจะไม่สำมำรถซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ที่กองทุนลงโดยตรงในจังหวะเวลำและรำคำที่เหมำะสม เพื่อ
กำรชำระค่ำไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหำกต้ องกำรจะซื ้อขำยจริง
อย่ ำ งไรก็ ดี จำกกำรศึ ก ษำนโยบำยกำรรั ก ษำสภำพคล่ อ งและผลด ำเนิ น กำรของ PIMCO GIS Income Fund
บริษัทจัดกำรเชื่อว่ำ PIMCO GIS Income Fund มีสภำพคล่องที่สงู ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุนเปิ ดทหำร
ไทย Global Income จำกกำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund จึงมีไม่มำกนัก และผู้จัดกำรกองทุนจะมีนโยบำย
ลงทุนตรงในตรำสำรหนี ้อื่น (ซึง่ นอกเหนือจำกกำรลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ที่มีสภำพคล่องที่สงู )
7. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ างประเทศ ใน
กำรเข้ ำทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) กองทุนอำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำว ทำให้ กำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดควำมเสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ กองทุนจะเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวกับสถำบันกำรเงินที่ได้ รับกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) จำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับ
กำรยอมรับจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
นอกจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว กำรเข้ ำทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำอำจมีต้นทุ นอยู่บ้ำง โดยจะทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จำกควำมเสี่ยงด้ ำนต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อนึ่ง กำรทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ แม้ จะช่วยลดควำมไม่แน่นอน (ควำมเสี่ยง) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยน แต่ถ้ำหำกกำรเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่ำของตรำสำรที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อำจหมดโอกำส
ได้ ประโยชน์ดงั กล่ำวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนกำรเสียโอกำส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้ อกี ต่ อไป
ในกรณี ที่ ก องทุน ไม่สำมำรถที่จ ะน ำเงิน ไปลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้ อี ก ต่ อ ไปไม่ว่ำด้ วยกรณี ใดๆ นัน้
กองทุนอำจพิจำรณำเข้ ำลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่ำงประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่ำได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอำจทำให้ ค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ ำ
ไปลงทุนและสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่กองทุนเข้ ำไปลงทุน แตกต่ำงไปจำกเดิมได้ ซึ่งอำจทำให้ กองทุนมีกำรรั บ รู้ ผล
ขำดทุ น จำกกำรเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ ำ ว อย่ ำ งไรก็ ต ำม กองทุ น จะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทรำบล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นกำร
เปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจำกกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income มีนโยบำยกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ เพียงกองเดียวคือ
PIMCO GIS Income Fund ดังนันควำมเสี
้
่ยงของกองทุนรวมต่ำงประเทศ จึงถือเป็ นควำมเสี่ยงของกองทุนเปิ ด ทหำร
ไทย Global Income ซึง่ ผู้ลงทุนควรยอมรับด้ วย
• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของ PIMCO GIS Income Fund
เนื่องจำกกองทุนหลัก มีกำรลงทุนหลักในตรำสำรหนี ้ทัว่ โลก โดยมีลกั ษณะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ที่ครอบคลุมถึง ควำมเสี่ยง
ด้ ำนตลำด (Market Risk), อัตรำดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk), ผู้ออก (Issuer Risk), ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ (Credit
Risk), ควำมเสี่ยงด้ ำนเงินเฟ้ อ (Inflation Risk) และควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
มูลค่ำของหุ้นกู้รวมถึงกลยุทธ์กำรลงทุนในหุ้นกู้ อำจมีผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี ้ย หุ้นกู้รวมถึงกลยุทธ์กำร
ลงทุนในหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลำกำรลงทุนที่ยำว (Longer Duration) มีแนวโน้ มที่จะผันผวนมำกกว่ำ หุ้นกู้ที่มีอำยุสั ้นกว่ำ (Shorter
Duration) โดยปกติแล้ วรำคำของหุ้นกู้จะลดลง เมื่ออัตรำดอกเบี ้ยในตลำดสูงขึ ้น ซึง่ จำกกำรที่ปัจจุบนั ดอกเบี ้ย ในตลำดคงอยู่
ในระดับต่ำ อำจทำให้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ ้นได้ หำกอัตรำดอกเบี ้ย เริ่มปรับตัวสูงขึ ้น
กำรลดลงของคู่ค้ำ (Counterparty) ในปั จจุบนั มีส่วนทำให้ สภำพคล่องของตลำดลดลง และมีควำมผันผวนของรำคำตรำสำร
หนี ้เพิ่มมำกขึ ้น มูลค่ำของหุ้นกู้อำจมีค่ำมำกขึ ้นหรื อลดลงจำกเงินลงทุนเริ่มต้ นเมื่อมีกำรซื ้อคืนได้
กำรลงทุนในหลักทรั พย์ ต่ำงประเทศหรื อ สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ อำจมีควำมเสี่ยงที่สูงขึน้ จำกควำมผันผวนของอัต รำ
แลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ และกำรเมือง และอำจมีควำมเสี่ยงที่มำกขึน้ อีกหำกเป็ นกำรลงทุนในตลำดประเทศกำลังพัฒนำ
(Emerging Markets)
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทมีสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน (Mortgage and Asset-backed) มีแนวโน้ มที่จะผันผวนจำกอัตรำ
ดอกเบี ้ย กำรไถ่ถอนกำรครบกำหนด และมูลค่ำของตรำสำรอำจมีควำมผันผวนจำกกำรรับรู้ของตลำดเกี่ยวกับควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร ขณะที่กำรสนับสนุนในรู ปแบบของกำรค ้ำประกันโดยรัฐบำล หรื อภำคเอกชน ไม่มีควำม
แน่นอนที่กำรค ้ำประกันโดยภำคเอกชนจะสำมำรถดำเนินตำมสัญญำผูกพันได้
กำรลงทุนในตรำสำรที่มีอตั รำผลตอบแทนสูง (High Yield) ตรำสำรที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับต่ำ อำจมีควำม
เสี่ยงที่สงู กว่ำตรำสำรที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับที่สงู กว่ำ Portfolio ที่มีกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวอำจมี
ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้หรื อสภำพคล่องที่สงู ขึ ้นกว่ำ Portfolio ที่ไม่มีกำรลงทุน
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มูล ค่ ำ กำรลงทุ น ในตรำสำรทุ น อำจมี มูล ค่ ำ ที่ ล ดลงจำกกำรรั บ รู้ หรื อ ควำมเป็ นจริ ง ของสภำวะตลำด เศรษฐกิ จ และ
อุตสำหกรรมได้
กำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ (Derivatives) อำจมีต้นทุนในกำรดำเนินกำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับสภำพคล่อง อัตรำ
ดอกเบี ้ย ด้ ำนตลำด ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ กำรจัดกำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่มลู ค่ำของตรำสำรไม่เป็ นไปตำมที่ คำดหวัง
ไว้ กำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ อำจมีมลู ค่ำกำรลงทุนที่ลดต่ำลงจำกเงินลงทุนเริ่มต้ นได้ กำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน
ในตรำสำรอนุพนั ธ์ ไม่มีควำมแน่นอนที่จะทำให้ ผลขำดทุนลดลงได้
หมำยเหตุ: กรณีที่ข้อมูลควำมเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีควำมแตกต่ำงหรื อเนื ้อหำไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ ถือเอำต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสำคัญ
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุนในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ของ PIMCO GIS Income Fund กับ U.S. Aggregate Index
ตัง้ แต่ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ที่มำ Bloomberg ณ วันที่ 21 มิถนุ ำยน 2565
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตรำสำรภำครัฐไทย / ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2. ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตำ่ กว่ำ 2
อันดับแรก
3. หน่วย CIS
4. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุน
ได้ หรื อ เงินฝำกธนำคำรออมสิน
5. ตรำสำรหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
แฝง หรื อศุกกู ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย หรื อสำขำของธนำคำรพำณิชย์ตำ่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขำยในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตรำสำรที่อยู่ในระบบ regulated market หรื อเทียบเท่ำ
6. ทรัพย์สิน ที่ผ้ อู อก / คู่สญ
ั ญำอื่น (สถำบันกำรเงิน corporate รัฐวิสำหกิจ)
6.1 ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึง่ หนี ้กึ่งทุน หรื อตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง
หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนันในต่
้ ำงประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade และอยูใ่ นระบบของ regulated market หรื อเทียบเท่ำ
6.2 ตรำสำร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบ
ของ regulated market หรื อเทียบเท่ำ
6.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.4 ธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรื อกำรเข้ ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดังกล่ำว

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ
NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำ
ใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุน
ใน benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
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อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตำม
กฎหมำยไทย ได้ แก่ ธนำคำร หรื อสถำบันกำรเงินที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตั ้งขึ ้น ธนำคำร
พำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชี

2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หรื อ ตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง
ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน(reverse repo)

รวมกันไม่เกิน 25%

4. ธุรกรรมประเภทกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ไม่เกิน 25%

5. ตรำสำรดังนี ้ (total SIP)
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตรำสำรหนี ้ หรื อตรำสำรกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตรำสำร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญำ
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรื อไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

ไม่เกิน 25%
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชี ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2565
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
พ.ค 62 –เม.ย 63 พ.ค 63 –เม.ย 64 พ.ค 64 –เม.ย 65

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมำณกำรได้
ไม่เกิน 1.9795
1.0478
1.0722
1.0926
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกิน 1.6050
0.9088
0.9079
0.9095
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
0.0321
0.0320
0.0321
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140
0.1069
0.1323
0.1510
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0535
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดที
้
่ประมำณกำรไม่ได้
ภำษีเงินได้
อัตรำตำมจริง
0.0002
0.0002
0.0002
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
1.0480
1.0724
1.0928
หมำยเหตุ 1. อัตรำตำมโครงกำร / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มแล้ ว
2. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำย คิดรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
18 มิ.ย 63
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
โครงการ
พ.ค 62 – 17 มิ.ย 63
30 ก.ย 63
น้ อยกว่ำ 10 ล้ ำนบำท
เรี ยกเก็บ 1.00
*ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ ำ

ไม่เกิน 1.00

มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 10
ล้ ำนบำท แต่น้อยกว่ำ
20 ล้ ำนบำท
เรี ยกเก็บ 0.75

ไม่เรี ยกเก็บ

ตั ้งแต่ 20 ล้ ำนบำท
ขึ ้นไป
เรี ยกเก็บ 0.50
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อ ขำย
หลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บจำกผู้ทำ
รำยกำรนี ้ (เก็บเข้ ำกองทุน)

เรียกเก็บจริง
1 ต.ค 63
31 ธ.ค 63
น้ อยกว่ำ 1 ล้ ำนบำท
เรี ยกเก็บ 1.00
มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 1
ล้ ำนบำท แต่น้อยกว่ำ
30 ล้ ำนบำท
เรี ยกเก็บ 0.50
ตั ้งแต่ 30 ล้ ำนบำทขึ ้น
ไป
เรี ยกเก็บ 0.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ
0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ
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5 บำท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
ลงทุน

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

(ต่ อ) ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
อัตราตาม
โครงการ

*ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อ ขำย
หลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บ
จำกผู้ทำรำยกำรนี ้ (เก็บ
เข้ ำกองทุน)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน
หน่วยลงทุน

เรียกเก็บจริง
4 ม.ค. 64
31 มี.ค 64

เรียกเก็บจริง
1 เม.ย 64
–
30 มิ.ย 64

เรียกเก็บจริง
1 ก.ค 64
–
8 พ.ค 65

น้ อยกว่ำ 100 ล้ ำน
บำท
เรี ยกเก็บ 0.75

น้ อยกว่ำ 100 ล้ ำน
บำท
เรี ยกเก็บ 1.00

ไม่เกิน 1.00

เรียกเก็บจริง
9 พ.ค 65
–
31 พ.ค 65

1.00

ตั ้งแต่ 100 ล้ ำน
บำทขึ ้นไป
ไม่เรี ยกเก็บ

1.00

ตั ้งแต่ 100 ล้ ำน
บำทขึ ้นไป
เรี ยกเก็บ 0.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ
0.25

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บำท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บำท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บำท ต่อหน่วย
5 บำท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย

(ต่ อ) ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)

*ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อ ขำย หลักทรัพย์ที่
เรี ยกเก็บจำกผู้ทำรำยกำรนี ้ (เก็บเข้ ำ
กองทุน)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
1 มิ.ย 65
–
5 มิ.ย 65

*สำหรับรายการทีม่ ผี ลตัง้ แต่
วันที่
6 – 30 มิถนุ ายน 2565 เท่านัน้

ไม่เกิน 1.00

1.00

*0.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
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เรียกเก็บจริง

5 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000
หน่วย
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1.บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ำกัน
2.บริ ษัทจัดกำรจะขอยกเว้ นกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขำยหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดกำรโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถำบันที่ไม่แสวงหำผลกำไร ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ผู้ลงทุนสถำบันที่จัดตั ้งขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนำคำรเฉพำะกิจ กองทุน
สำรองเลี ้ยงชีพภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ.อีสท์สปริ ง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่ำ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมำยให้ เป็ นผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
3.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนำส่งเข้ ำหรื อตกเป็ นของกองทุนทัง้ จำนวน เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตำมที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อ
หรื อสัง่ ขำยหลักทรัพย์
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
0.00%
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กองทุ น เปิ ดทหำรไทย Global Income
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษำยน 2565
จ ำนวนเงิ น ต้ น และ
จ ำนวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงิ น ฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิ กรไทย
รวมเงิ น ฝำกธนำคำร
หน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
กองทุน Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc
รวมหน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

มู ล ค่ ำ ตำมรำคำตลำด
(บำท)
520,402,478.21
520,402,478.21

22,715,451

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

12,297,245,661.18
12,297,245,661.18
-37,790,803.83
-84,944,008.12
12,694,913,327.44
1,111,044,695.53
11.4261

% of NAV
4.10%
4.10%
96.87%
96.87%
96.87%
-0.30%
-0.67%
100.00%
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ผลกำรดำเนิ น งำนระหว่ ำงงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

29 เม.ย. 65

30 เม.ย. 64

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 62

30 เม.ย. 61

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย)

12.1904

10.8593

11.2216

10.8955

10.7378

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บำท/หน่วย)

11.4265

12.1904

10.8593

11.2216

10.8955

กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income

-6.28%

12.26%

-3.22%

2.99%

1.46%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

+0.44%

-3.91%

12.30%

6.53%

-0.32%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

-8.53%

-0.27%

10.81%

5.29%

-9.03%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท)

20,195

17,994

29,324

72,695

55,522

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้ำนบำท)

12,695

20,195

17,994

29,324

72,695

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท)

17,968

มูลค่ำซื้อขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท)

-6,530

19,413
+42

26,860
-10,312

43,684
-44,399

87,269
+17,875

อัตรำขำยคืนเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate)

0.21%

0.29%

0.35%

0.43%

0.27%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
TMBGINCOME

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

14.28%

10.00%

7.20%
5.00%

2.87%
0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%
23-May-16

ผลกำรดำเนิ น งำนของ กองทุ น เปิ ด ทหำรไทย Global Income

29-Apr-22

ณ วั น ที่

29 เมษำยน 2565

ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 1 ปี
ร้ อ ยละต่อ ปี

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 เม.ย. 64)

(30 เม.ย. 62)

(19 พ.ค. 59)

(31 ม.ค. 65)

(29 ต.ค. 64)

กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income

-6.29%

-7.16%

-6.28%

+0.60%

+2.27%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

-4.96%
-7.51%

-6.69%
-9.47%

+0.44%
-8.53%

+2.73%
+0.38%

+0.48%
+1.18%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนได้จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note**
เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ไม่มีกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.eastspring.co.th)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
กำรซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่ำงไปจำกผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขำย
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดของกรมธรรม์ โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียด
ของกรมธรรม์ได้ ที่
1.บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์: 0-2632-6000 โทรสำร 0-2632-2415 E-mail: iService@fwd.co.th
2.บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
โทร.0-2612-9888 โทรสำร 0-2685-6829 www.generali.co.th
3. บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
โทร.02-257-9904 02-257-9903 02-257-9790
E-mail: inv-oper@SCBLIFE.CO.TH
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่ำงๆที่แตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่ำงเดียว เช่น
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีกำรโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุน
ใดภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐำนะผู้เอำประกันภัยจำกบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรทำ
กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่ บ ริ ษัท ประกัน ชีวิต และ/หรื อ กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องกำหนด
โดยบริษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรในส่วนของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในกำรขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรำยละเอียดโครงกำรจำกบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขำยหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ำมี)ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
5. สิทธิในกำรได้ รับทรำบจำกบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรำยชื่อของบริ ษัทจัดกำรทุกแห่งที่รับจัดกำรกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขำยโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในกำรได้ รับทรำบข้ อมูลจำกบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจำตัวของตัวแทนขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income
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7. สิทธิในกำรได้ รับทรำบข้ อมูลจำกบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคำแนะนำเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทรำบคำเตือนและคำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในกำรได้ รับทรำบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อต่อกำร
ตัดสินใจในกำรลงทุน เช่น กำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรเพื่อกำรควบกองทุนรวมหรื อ
กำรรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จำกบริษัทประกันชีวิต
9. สิ ท ธิ ใ นกำรได้ รั บ ทรำบข้ อ มูลจำกบริ ษั ทประกัน ชีวิ ตเกี่ ยวกับ ควำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ เช่ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอำจได้ รับจำกกำรซื ้อกรมธรรม์ รวมทังกำรซื
้
้อหรื อขำยคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในกำรรับบริ กำรจำกบริ ษัทจัดกำรของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอำจไม่เท่ำเทียม และ
แตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่นสิทธิในกำรรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษั ทจัดกำร และ กำรได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอำจมีควำมล่ำช้ ำกว่ำได้ รับจำกบริษัทจัดกำรโดยตรง รวมถึงกำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
จะไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนช่องทำงปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดกำร นอกเหนือจำกกำรทำรำยกำรผ่ำนบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจำกบริ ษัทประกันชีวิตจะทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในกำรรวบรวม และส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดกำรในนำม
ของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่ว ยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในกำร
ยืนยันรำยกำรต่ำงๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในกรณีขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตำมวิธีกำรที่บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกำหนด
11. นอกจำกนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อำจอยู่ภำยใต้ เงื่อนไข และข้ อกำหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่ำนบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละรำย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษำรำยละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิจะไม่ดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในบัญชีซื ้อขำย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income

- 63 -

คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษัทจัดกำร ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริ ง
(ประเทศไทย)จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ทังนี
้ ้
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income ไม่ ไ ด้ ขึน้ อยู่กับสถำนะทำงกำรเงิ นหรื อผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนเปิ ดอีสท์สปริง (ประเทศไทย)จำกัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหำรไทย Global Income เมื่อมีควำมเข้ ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซื ้อขำย
ล่ ว งหน้ ำ และผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุ น โดยค ำนึ ง ถึ ง ประสบกำรณ์ ก ำรลงทุ น
วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดควำม
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสำมำรถขอตรวจสอบข้ อมูลกำรลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดกำรได้ ที่บริ ษัท
จัดกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สำมำรถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น กำรท ำธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่ำน
เครือข่ำย Internet ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดกำรอนุญำตให้ พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ
ประกำศต่ำงๆ ที่สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้ บริ ษัททรำบ เพื่อที่
บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกำกับและดูแลกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงกำรได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนเปิ ดอีสท์สปริง (ประเทศไทย)จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.eastspring.co.th”
“กำรพิจำรณำร่ ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นกำรแสดงว่ำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงควำมถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรือได้ ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
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