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กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ ในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global 
Quality Growth Fund ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้ น ผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า  
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย 
Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายใน
กำหนดเวลา และหากการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยจะต้องชำระเงิน
เพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และภาระ
ภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษา
เงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจก่อน
ตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ีกองทุนไป
ลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ 
เนื่องจากกองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงิน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้
ตามท่ีสำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการ
เลี้ยงชีพ ทำธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เกี ่ยวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิดทหารไทย Global 
Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนำส่งข้อมูลและรายละเอียดของ
ผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”)ในกรณีที่   ผู้ถือหน่วยลงทุน
รายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดท่ีกำหนดตาม
ตามท่ีนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามคำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพ่ือให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ให้ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกท้ังผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจาก
เหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด 
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่ าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ  เพื่อให้เป็น ไปตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ   ชี้ชวนฉบับนี้ 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที ่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื ่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับ
ชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
               TMB Global Quality Growth Retirement Mutual Fund 

                   (ชื่อย่อ: TMBGQGRMF) 

ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign 
Investment Fund) ประเภทเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ : ไม่กำหนด 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน  

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ /กองทนุรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่
ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ประเภทเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน : :    

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน 
Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ใน
อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอ งกองทุน ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศ Luxembourg  ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย 
Wellington Management Company และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
 

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำ
กว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้ เพื่อการดำเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง  และบริษัทจัดการจะ
ลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   
 
ทั้งนี ้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื ่อการเลี ้ยงชีพในกองทุน Wellington 
Global Quality Growth Fund จะอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality 
Growth เพื่อการเลี้ยงชีพอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน   ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ 
มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย 
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า  รวมทั้งอาจทำธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด  
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รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ  
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที ่ไม่มีการซื ้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที ่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะ
กรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเทา่นั้น  
 

เงื่อนไข/ข้อจำกัดอ่ืน 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวม

ต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) 
หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ 
เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Wellington Global 
Quality Growth Fund ได้ หรือในกรณีที ่บร ิษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
Wellington Global Quality Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ
หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี ้วัด
(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือ
โครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน
ต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ  โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว  

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินงานเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนใน
กองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุน Master Fund เดิม หรือช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน 
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2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั ้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

 
 ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกอง

ทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วง
ระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ และจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
ต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ  ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื ่อปกป้องผลประโยชน์ของผู ้ถ ือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นั ้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
(2.1)   ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การ

เปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติหรือจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนโดยรวม 

(2.2)    หรือในกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุ
อ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

(2.3)   หรือกรณีเกิดเหตุที่ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่เป็น Master Fund ได้
อีกต่อไป หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน Master Fund ต่อไปจะมีผลกระทบต่อ
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีง
ของบริษัทจัดการหรือกองทุน 

 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 

Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด 
และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
 

4.    ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือ
สัญญาของบริษัทที ่มิได้จดทะเบียนอยู ่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที ่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ 
บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพการปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะ
ดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญา
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ของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าระดับที ่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัย
ที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัท
จัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือ
การเลี้ยงชีพบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(4.1)  บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น  Master Fund แทนกอง

ทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และมี
คุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบต่อไป 

(4.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน 
โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่
รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 
5.  ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในกองทุนปลายทางใน

ต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ  เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง

ระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น 

 

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 

5.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อม
แนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที ่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ  

 
ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทุนใหม่ เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมี
นโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนด
ไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการ
ดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  



ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ                                                            - 8 - 
 

5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ 
หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 

 
5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 4.2 ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอ
ผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 

5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 
5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ

ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนใน
กองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 
วันก่อนเลิกกองทุน 

 

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีลักษณะอย่างไร 
กองท ุน Wellington Global Quality Growth Fund เป ็นกองท ุนรวมตราทุน ซ ึ ่ งจดทะเบ ียนในประเทศ 
Luxembourg มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ชื่อ :  Wellington Global Quality Growth Fund 
ประเภท :  กองทุนรวมตราทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg  
อายุโครงการ :  ไม่กำหนด 
นโยบายการลงทุน   : กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะ

ยาว โดยลงทุนในหุ ้นสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
(Depositary receipts), หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุ้น
บุริมสิทธิ์, ใบสำคญัแสดงสิทธิ์, exchange-traded funds (“ETFs”), รวมทั้งตราสารหนี้, เงินสด
หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลก 
 
กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีแนวทางการลงทุนโดยเน้นการสร้าง
พอร์ทการลงทุนให้มีความสมดุล โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนจากทั้งมิติ
ของการเติบโต (Growth)    มูลค่าที่เหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของธุรกิจ(Quality)  
เป็นต้น ทั ้งนี้  ผู ้จ ัดการกองทุนจะใช้แนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือก
หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน โดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนไม่ว่าจะเป็นราย
ประเทศ หรือรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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                                 กองทุนอาจมีการลงทุนใน ETFs และตราสารอนุพันธ์ ซึ ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดใน สัญญา 
Forward, สัญญา Future, สัญญา Option และ Swap เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง 
และ/หรือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน  

 
 กองทุนจะใช้สกุลเงิน US Dollars เป็นเงินสกุลหลักในการลงทุน ซึ่งในภาวะปกติกองทุนจะไม่

ทำการ Hedging เพื่อป้องกันความเสี ่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว อย่าไรก็ตามผู้จัดการ
กองทุนอาจใช้ดุลบพินิจในการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินได้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงหรือ
เพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน 

บริษัทจัดการ      :  WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP 
ผู้รักษาทรัพย์สิน   :  BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน*   :  

-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
-  ค่าใช้จ่ายนการดำเนินงานอ่ืนๆ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทุนได้  

หมายเหตุ :*ต ั ้งแต ่ว ันที ่  19 ก ุมภาพันธ ์ 2559 เป ็นต ้นไป กองทุน Wellington Management Portfolios 
(Luxembourg) – Global Quality Growth Portfolio จะเปลี ่ยนชื ่อเป็น กองทุน Wellington Global Quality 
Growth Fund 
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 

1.2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
1.2.1    การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
1.2.2    ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
1.2.3    รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 
 

1.3 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม : 
1.3.1   กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 
 

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

• กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยหรือ
ส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครั้งแรกที่ราคา 
10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกำไรดังกล่าวจากการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนเท่านั้น ซึ่งกำไรที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  
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• สิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษี 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน  
โดยที่ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรับ: 
-ผู้ลงทนุประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถนำเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ เพื่อ
ประหยัดภาษีได้ และนักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ และยอมรับความเสี่ยง
ของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียง
กับผลตอบแทนของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 
 
ควรลงทุนในระยะเวลา : 
- เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ จึงต้อง
ไม่น้อยกว่าเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 3,000 ล้านบาท 
1.5.1   ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการได้ไม่

เกินร้อยละ15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาท Green shoe) 
1.5.2   หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 

ของจำนวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

1.5.3   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 
1.6 รอบบัญชีของกองทุน  
       วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ 31 กรกฎาคม 
 

1.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ท่ีลงทุนในกองทุน  
▪ ความผันผวนของราคาของ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ที่กองทุนลงทุน  
▪ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ ในส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน  
▪ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund อัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund 
ลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเท่าที่คาดหวัง  โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าวอาจ
เนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เองหรือการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  

 

เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้นจดทะเบียนจัดตั้งขึ ้นในต่างประเทศ  (ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก) จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย 



ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ                                                            - 11 - 
 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย 
Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาท
ผันผวนตามไปด้วย 
 

ทั้งนี้ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีการวิเคราะห์และประเมินภาวการณ์ลงทุน
อย่างเป็นระบบ และมีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
ได้ดี ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน 

 

1.8. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
1.8.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
      (ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  
      (ข)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการ
คำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

1.8.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.8.1  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

(1)   เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  

(2)   แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด 
ๆ โดยพลัน  

(3)   แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.8.1 (1)  หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ 1.8.1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ดำเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง  

 
1.8.3 ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคา

ขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ
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และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

 

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ  หรือคำสั่งขายคืน หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ  หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 
1.9 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว  

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก 
เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  

1.9.1   ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  

1.9.2   ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

1.9.3   มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื ่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทน. 
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ก็ได้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดย
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ติดประกาศดังกล่าวไว้ที ่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อ
คืน หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี้  

1.10.1    เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

1.10.2   โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ  โทร.1725 

1.10.3  สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน 

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้ 

1.11.1    เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

1.11.2    โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ  โทร.1725 

1.11.3    สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน 

1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพันได้จากช่องทาง 
https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=RGQ 

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
2.1 ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ มี
ดังนี้ 
 
2.1.1 ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund หมายถึง 
ความผันผวนทางด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ มีการปรับตัวขึ้นหรือลง อันเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาด
เงินและตลาดทุน การคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงการกระจุกตัวในการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ หรือกลุ่ม
หลักทรัพย์ใด ๆ (Concentration) ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในกองทุนหลักให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ำกว่า (Underperform) หลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ได้เข้าลงทุน 
 
กองทุนหลักในต่างประเทศ มีแนวทางการลงทุนโดยเน้นการสร้างพอร์ทการลงทุนให้มีความสมดุล โดยกำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนจากทั้งมิติของการเติบโต (Growth) มูลค่าที่เหมาะสม (Valuation) และคุณภาพของ
ธุรกิจ (Quality) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะใช้แนวทางการลงทุนแบบ bottom-up ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่
จะเข้าลงทุน โดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายประเทศ หรือรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
ดังนั้นจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาได้ระดับหนึ่ง 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน 
Wellington Global Quality Growth Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  ดังนั้น ความเสี่ยงของ

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=RGQ
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กองทุน  Wellington Global Quality Growth Fund ในข้อ 2 จึงเป็นความเสี่ยงของ กองทุนเปิดทหารไทย Global 
Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพด้วย ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนได้ 
 

2.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น กล่าวคือ 
หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น  (เช่น จาก 36 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง 
ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนต่ำกว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากข้ึน  
 
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น กองทุน
จึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้
ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ 

 

2.1.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ดำเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู ้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ ซึ่งอาจทำให้ราคาของตราสารของผู้ออกหลักทรัพย์ลดลงและส่งผลให้มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักลดลง  
 
แต่เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ที่เข้าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลายประเทศ 
จึงช่วยลดความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้ระดับหนึ่ง 

 

2.1.4  ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่
สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์มีจำกัด จากการศึกษากองทุนหลัก บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทุนหลักมีสภาพคล่องที่สูง และการลงทุนส่วน
ใหญ่อยู่ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น ความเสี่ยง
ทางด้านสภาพคล่องของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ จึงมีไมม่ากนัก 

 

2.1.5  ความเสี ่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความ
เสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงของคู่สัญญากองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
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อนึ่ง การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน 
 
2.1.6   ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน  Wellington Global Quality Growth 
Fund ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ได้อีกต่อไป
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุน 
หน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจ
ทำให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอ่ืนใด 
 
และเนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ดังนั้นความเสี่ยงของกองทุน
รวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้
ลงทุนควรยอมรับด้วย  
 

2.2 ความเสี่ยงหลักของ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund มีดังนี้ 
 

2.2.1 Capital at Risk กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ดังนั้นการลงทุนจึงความเสี่ยงด้านความ
ผันผวนของราคา  ซึ่งการผันผวนของราคาดังกล่าว อาจมีผลต่อมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเงินลงทุน
เริ่มต้นได้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสามารถประมาณการได้ว่าจะมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง 

 

2.2.2 Emerging Market Risk  กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศตลาดกำลังพัฒนา (Emerging 
Equity Market) ซึ่งการลงทุนในประเทศตลาดกำลังพัฒนา จะมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในระดับที่สูงกว่า
ประเทศตลาดที่พัฒนาแล้ว  นอกจากนั้นแล้วการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

 

2.2.3 Equity Market Risk  การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน มีความผันผวนอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบทางการ ความรู้สึกของนักลงทุนในตลาด (Market Sentiment) การเมือง ภาวะ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนอาจมีความผันผวนอันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผลประประกอบของบริษัทที่เข้าลงทุน 
 

2.2.4 Manager Risk  ผลประกอบการของกองทุน จะมีความเสี่ยงที่พึ่งพาจากการจัดการกองทุนของกลุ่มผู้จัดการ
กองทุน (Investment Management Team) และกลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategies)  ซึ่งถ้ากลยุทธ์การ
ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือผู้จัดการกองทุนไม่สามารถดำเนินการกลยุทธ ได้ประสบความสำเร็จจากที่
ตั้งใจไว้ ดังนั้นผลประกอบการของกองทุนรวม อาจต่ำกว่าคู่แข่งขันหรือขาดทุนได้ 
หมายเหตุ: กรณีท่ีข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสำคัญ 
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    กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุ  
กองทุน Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global Quality Growth Portfolio กับ  

ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index  
ตัง้แต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ที่มา Bloomberg ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2565 
ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน    

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื ่องมือการบริหารและจัดการความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ( Liquidity 
Management Tools)  ดังนี้ 

3.1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  
3.1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)  
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

 

ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก 
และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำ
กว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทาง
อ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกัน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น  
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
นี้  
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุน
ในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
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3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์  
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจากการปรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) 
หรือการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-
dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  
• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็
ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด  
 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  

รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตาม
ภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  

3.1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing)  
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ  
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือ
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุน
ในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  
 

ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่
มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing 
ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือ
นี้  
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทัง้นี ้รายละเอยีดวธีิการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด  

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  



ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ                                                            - 20 - 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไป
ตามท่ีประกาศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  
 
3.1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies – ADLs)  
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ 
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุน
ในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
• การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  
 

ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่
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มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัท
จัดการจะกำหนดได้  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  
 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือนี้  
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) 
บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหัก
ด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
• บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้  
1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก  
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  
• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด  
 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์



ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ                                                            - 22 - 
 

ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามท่ีประกาศ
ที่เก่ียวข้องกำหนด  
 

3.2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
3.2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)  
กองทุนรวมทั่วไป  
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าข้ันต่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) 
ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่
บริษัทจัดการกำหนด  
• บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ โดย
พิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period 
เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ท่ีเห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขายในปริมาณท่ีมากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่
เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพ่ือเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket 
เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของ
กองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็น
สำคัญ  
 

ข้อสงวนสิทธิ์  
• ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับ
คำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, 
Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่
เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการ
กำหนด  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น  
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
นี้  
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดย
ดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามท่ีประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 
3.2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)  
กองทุนรวมทั่วไป  
เพดาน Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน  
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
• บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่า
ซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)  
• บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน 
(pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate  
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้
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ในโครงการ  
• คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ
จัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  
• บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอ่ืนได้  
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิก
คำสั่งโดยไม่ชักช้า  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น  
 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือนี้  
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้  
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ 
วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  

3.3 การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน
ภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ 

3.4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับ
การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก 
เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  

 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้  
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
4.สิทธิและข้อจำกัดของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

4.1 การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 
ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 
 

4.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดข้ึน (ถ้ามี) 

4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 

4.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้    

4.4.1  สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น   

4.4.2   ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

4.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 
4.6.1   บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
4.6.2   สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรือ www.sec.or.th 
4.6.3   ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19) 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6 
4.7 ภูมิลำเนาในประเทศไทย เพ่ือการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีการควบรวม
สองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมี
ผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 
https:// www.eastspring.co.th E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้  
1.   คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์      ประธานกรรมการ 
2.   คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์            กรรมการ 
3.   คุณเวนดี้ ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 
4.   คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล          กรรมการ 
5.   คุณศรัณย์ ภู่พัฒน์                   กรรมการ 
 

รายช่ือผู้บริหาร 
1. คุณอดิศร       เสริมชัยวงศ ์ กรรมการผู้จัดการ 
2. คุณพงษ์พันธุ์   สุขยางค์           รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
3. คุณเบญจรงค์   เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ 
4. คุณ Phanindra  Prabhala รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายปฏิบัติการ 
5. คุณนฎา   อิบรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. คุณปนัดดา   ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ                                                                       
7. คุณยิ่งยง   เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายจัดการลงทุน 
 

5.2 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 
1.  คุณยิ่งยง        เจียรวุฑฒ ิ           Mr. Yingyong Chiaravutthi      รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน  
2.  คุณธีระศันส์   ทุติยะโพธิ             Mr. Teerasan  Dutiyabodhi     ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน 
3.  คุณวิศิษฐ์       ชื่นรัตนกุล           Mr.Visit Chuenratanakul          ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน 
4.  คุณพัชราภา   มหัทธนกุล           Ms.Patcharapa Mahattanakul    ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน  
5.  คุณสมิทธ์       ศักดิ์กำจร           Mr. Smith Sakkamjorn              ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน                      
6.  คุณดาราวรรณ  ประกายทิพย์      Ms. Darawan Prakaitip              ผู้จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ 
7.  คุณธีรนุช        ธรรมภิมุขวัฒนา   Ms.Thiranuch Thampimukvatana ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพ่ือลงทุน 
                                                                                             ต่างประเทศ 
8.คุณพงษ์พันธุ์   สุขยางค์               Mr. Pongphan Sukhyanga            รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
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5.3 รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกีย่วข้อง 
กับการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

นายธีระศันส์ ทุตยิะโพธ ิ
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
- 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
- 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด 
(มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จัดการลงทุน 
 
- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ซิมิโก้ จำกัด 
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน 
 
- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด 
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่าย
จัดการกองทุน 
 
- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

ด ูภาพรวมของกองท ุนที่
บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพื ่อประกอบการวิเคราะห์
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ  ต ิ ด ต า ม
หล ักทร ัพย ์ท ี ่ลงท ุน  และ
บริหารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กำหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย ์
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญาโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 
-  
- 2548 ปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกดั 
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
 
- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทย

พาณิชย ์จำกดั ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 
- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำกัด (มหาชน)นักวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
 
- 2550-2551 บริษัท ไพน์ พารท์เนอร์ 

จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกำหนดกลยุทธ์
การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกีย่วข้อง 
กับการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน 
แคปปติอล จำกดั นักวิเคราะห์
หลักทรัพย ์

นายสมิทธ ์ศักดิ์กำจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร  
 
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ    
          
- ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ

สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัสุโขทยั
ธรรมา 
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
 
- 2559 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จัดการกองทุน    
 
- 2553 - 2559  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนรวม ฟิลลปิ จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการ
ลงทุน  
 
- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญ
การส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ สายงาน
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 
   
- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกันชีวติ 

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล  
- 2544 - 2548  บมจ.หลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ซื้อขายหลักทรัพย ์
 
- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน

หลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหนา้วิเคราะห์
สินเชื่ออาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ทุ น  แ ล ะ ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน และกำหนดกลยุทธ์
การลงท ุน ตามกรอบการ
ลงทุนที่กำหนด 

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล - 2536  ปรญิญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
 
- 2532  ปรญิญาตร ีบริหารธุรกิจ    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2560 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ 
 
- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ธนชาต จำกัดผู้จัดการ
กองทุนอาวุโส  
 

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ ตดิตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลักทรัพย์ตา่งประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกีย่วข้อง 
กับการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2542 – 2545  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต  จำกดั
ผู้จัดการกองทุน 

น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  
 
- 2535   ปริญญาตรี บญัช ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ 
 
- 2556 - 2564  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) 
จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สาย
การลงทุน 
 
- 2550 - 2556  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
จำกัด SVP, ฝ่ายจดัการกองทุน 
 
- 2546 - 2550  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนธนชาต จำกัดผู้จัดการ
กองทุน, ฝ่ายจัดการกองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อ
นำข้อมูลมาวเิคราะห์
ประกอบการตดัสินใจลงทุน
และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ภายใต้กรอบการลงทุนที่
กำหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภมิุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 
-  
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 

(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
ประกาศนียบตัรอภิธรรมบัณฑติ 
(ป.อบ) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2562 - 2565  บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนธนชาต ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนตา่งประเทศ 
 
- 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ (กบข.)   
 
- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ หัวหน้า

ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 
- 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้า

ฝ่ายบริหารตราสารหน้ี 
 
- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่าย

การลงทุนต่างประเทศ    
                                                                                                                                                                                            
- 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษทั

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี    
      
- 2542- 2544 Treasury 

Department , Standard 
Chartered Bank 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เ พ ื ่ อ ใ ช ้ เ ป ็ น ข ้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน 
ตามกรอบการลงท ุนท ี ่กา
หนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกีย่วข้อง 
กับการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2539 - 2542 เจา้หน้าที่การลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

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

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธนชาต 

 
- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 
 
- ผู้จัดการกองทุนธนาคารกรุงเทพ

จำกัด(มหาชน) 
 
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส 

บลจ.ธนชาต 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. 
Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธนชาต 

 
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.ธน

ชาต 
 
- เจ้าหน้าทีบ่ริหารสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ี

ไทย 
 
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

 
- ผู้ช่วยผู้ชำนาญการธนาคารกรุงเทพ

จำกัด(มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นายศตนนท์ ทัน - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business 
Management (Eng)) 
University of Surrey 
 
- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาตEquity 

Trader  ( Equity & TFEX ) KTB 
 
- Institutional Sale Phillip 

securities 
 
- Institutional Sale Trinity 

securities 

ผู้จัดการกองทุน                 
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกีย่วข้อง 
กับการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- Relationship Manager 

(Corporate Banking)  UOB 
 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 
นายวสวัตติ์ จิรวชิญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 

Thammasat University 
 
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 

(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
- CFA Level 1 

 
- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
- 2564 -2565ผู้จัดการกองทุน บลจ.

ธนชาต 
 
- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 

SCBAM 
 
- 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM 

 
- 2554 VALUATION & BUSINESS 

MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

สุวัลลี ศิริสมบตัิยืนยง - 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกดั ผู้จัดการ
กองทุน  
 
- 2563-2565 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน  
 
- 2549-2563 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดการเงิน และตลาดตรา
สารหนี ้ เพื ่อใช ้เป ็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
และดำเน ินการลงท ุนให้
เป็นไปตามกลยุทธ์และตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 

วีรชัย จันเป็ง -2550 ปรญิญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
-2543 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
-2541 ปรญิญาตร ี
วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
-CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
 
- 2564 – 2565 บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศ

ไทย) จำกัด  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน 
 
- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ 

จำกัด 
หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย จำกดั 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุน
ตราสารทุน 

ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงานที่เกีย่วข้อง 
กับการบรหิารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
- 2552 – 2554 บล. ภัทร จำกัด 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 
- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จำกดั 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 
 

เชาวนี แก้วมณเีอี่ยม - ปรญิญาโท M.Sc. in Financial 
Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National 
Institute of Development 
Administration (NIDA) 
 
- ปรญิญาตร ีB.A. Finance 
(Honor, International 
Program) Thammasat 
University 
 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธริาช 
 
- CFA Level II 

- กรกฎาคม 2565  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อีสท์สปรงิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน 
 
- 2559-2565 Senior Fund 
Manager 
 บลจ. ทิสโก ้จำกัด 
 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จำกัด 
 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จำกดั (มหาชน) 
 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกดั 
 
- 2555-2556  Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกดั 
 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณชิย์ จำกัด 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

 

5.4 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ  แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่ 
www.eastspring.co.th 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด      
โทรศัพท์ 0-2838-1800  โทรสาร 0-2838-1703 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 
 
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 
5.5 รายช่ือผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี้ 
นายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
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6. ข้อมูลอื่น ๆ 
การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ได้ทุกวันทำการด้วยวิธี 
6.1 ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
6.2 ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
6.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.4 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  
6.5 วิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต 
 

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสาร
ประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี)  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน  
บุคคลธรรมดา 
1.   แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
2.   บัตรประจำตัวประชาชน  
3.   สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้          
      รว่มกับบัญชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด 
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

และเงื่อนไขการลงนาม 
 5.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 6.   หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ 
 7.   สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหว
ของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน 

หมายเหตุ   1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
       2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หาก
รายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้อ ขาย 
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทั้งนี้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือ
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หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   
 

นิยาม 
วันทำการ       หมายถึง  วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนกำหนด 
วันทำการของกองทุนหลัก  หมายถึง วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและ

เป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
วันทำการซื้อขาย        หมายถึง  วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของ

กองทุนหลักหรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม    
 

การซือ้หน่วยลงทุน   

มูลค่าข้ันต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)         1 บาท 
มูลค่าข้ันต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน                                                               มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**   
                                                                   ณ   สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) 
ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)   ไม่เกินร้อยละ 0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขาย 

หน่วยลงทุน  

หมายเหตุ  *  สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ                   
  คอมพิวเตอร์เอ้ืออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
   **  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น 
  *** 0.10% เป็นอัตราค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน  

 
 

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
1)  สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
 ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้  ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอ่ืน 
ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน  พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิด
บัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น 

 

2)  สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  
 ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย 

Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน 
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หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่ งซื้อจะต้อง
สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  

 

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ระหว่างวันทำการซื้อขาย  
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 

ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.หรือตามท่ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ

คืนกำหนด 
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ 
(เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)   

ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 

           หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

 

กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
 

ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ และระบุจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้ชัดเจน* 
 
กรณีชำระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัท
จัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคำ
สั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลัง
ของเช็ค 
 
1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
กรุณาสั่งจ่าย "กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ”  
 
2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
กรุณาสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง  โดย............................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน)” และ/หรือ สั่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด  
 

    ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
สำหร ับใช ้บร ิการด ังกล ่าวแล ้ว สามารถส ั ่ งซ ื ้อหน ่วยลงท ุนผ ่านเว ็บไซต ์ของบร ิษ ัทจ ัดการที่  
www.eastspring.co.thได้ตลอด 24 ชั่วโมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร  (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.
ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ 
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เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพ่ือชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว 

 
   ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.eastspring.co.th)  หรือกรอก “ใบคำขอใช้
บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้
ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร
เจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 

    ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการจะต้อง
มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน
ทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมี
ตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง  และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกำหนดเวลานี้ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการนี้
ทราบ  และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรี
อยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือ
ธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไว้แล้ว 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือ
การเลี้ยงชีพในการซื้อครั้งแรก และสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็นปัจจุบันได้ทุกวันทำการ
ที่ บลจ.อีสท์สปริง  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม  
 
หมายเหตุ  * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่

ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  ** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ 

เวลาทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการเป็น
วันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น 
หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละ
ธนาคารและบริการที่เลือกใช้   
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การขายคืนหน่วยลงทุน 
การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย
ติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก่อนทำรายการทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
จัดการ(call center) หรือเป็นไปตามที่ดุลยพินิจของบริษัทจัดการเท่านั้น 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
มูลค่าข้ันต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง 1.00 บาทข้ึนไป* 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                     มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**          

ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขายหักส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน 
(Spread) 

ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)  0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน 

  

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน    
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำการสั่งขายคืน กรุณากรอกใบ
คำสั่งขายโดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
ขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น 
 
หมายเหตุ  *สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่

ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
    **  กรณีท่ีสั่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพ่ือทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่วัน

ทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อ
ขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด 
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละ
ธนาคารและบริการที่เลือกใช้   
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การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือ
ตามท่ีแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ  ซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้ และ/หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
 

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  
บลจ.อีสท์สปริง จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ 
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ระบุเก่ียวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ (ปัจจุบัน บลจ.
อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)  
 

 นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอ่ืน 
บลจ.อีสท์สปริง จะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคำขอเปิด
บัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามท่ีแจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตาม
ประกาศของธนาคาร  
 (ปัจจุบัน บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน  4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ
ขาย) 
 

 รับเช็คทางไปรษณีย์   
บลจ.อีสท์สปริง จะออกเช็คในนามผู ้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู ่ที ่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ที่คำสั่งขายสามารถ
ดำเนินการได้  
 

 โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้
ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน  
 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน  
www.eastspring.co.th หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และสาขา หรือช่องทางอ่ืน 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการ
เปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน  
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะนำส่งเช็ค หรือโอนเงินหรือวิธีการอ่ืนใดในการ
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำสั่งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์
แล้ว และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนเพื่อนำส่งให้บริษัท
จัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หรือตาม
ระยะเวลาที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด) ซึ่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ดังนี้ 
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กับกองทุนรวม
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่อาจเกิดข้ึนโดยมิได้ตั้งใจ หรือเพ่ือเหตุผลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนั้น ทำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดง
รายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
 
3.ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้มีการสับเปลี่ยนหนว่ย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การซื้อหน่วยลงทุน” 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้ 
 

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
2 .อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th 
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ  (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น) 
 
ในกรณีที่ทำรายการภายหลังเวลาทำรายการที่กำหนดในตารางหรือในกรณีที่ทำรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิด
ทหารไทย   Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ ภายในเวลาตามที่กำหนด  แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของ
กองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวัน
ทำการซื้อขายถัดไป 
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ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการ
ซื้อขายนั้น  หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 
 
มูลค่าข้ันต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน    1 บาท ขึ้นไป* 

ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                              มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**  
ณ  สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) 

ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                       มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**  
ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย หักส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) 

ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ไม่เกินร้อยละ 0.10*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขาย   
หน่วยลงทุน 

                                                         (โปรดดูตารางกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 
 
 

หมายเหตุ   *   สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่ง
ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 

**   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่ง
ที่ 5  ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   ***  0.10% เป็นอัตราค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน  
 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่กำหนด โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคำสั ่งสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื ่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน* หรือ จำนวนหน่วยที ่ต้องการ
สับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ชัดเจน 

  สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ 
www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**  

  สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน  โดยกำหนดคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th) หรือวิธีการอื่น
ที่อาจมขีึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ 

    สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ ศูนย์ที่ปรึกษาการ
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ลงทุนของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการซื้อขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจัดการจะจัด
ให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือ
ผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทาง
ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  “ทหารไทย”  (ต้นทาง) ไป
กองทุนรวม “ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อาจเกิดข้ึนโดยมิได้ตั้งใจ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม           
   
หมายเหตุ  * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่

ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               ** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการ

ถัดไป โดยกรณีที่วันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น   

               หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

 

ตารางสรุประยะเวลาในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดทหารไทย หน่วยลงทุน 
Global Quality Growth RMF ได้รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย 

 

กรณีขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหารไทย การจ่ายเงิน 

Global Quality Growth RMF 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) (ปัจจุบัน บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงิน
ค่าขายคืน หน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการ

ซื้อขาย) 
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี้ 

กองทุนเปิดทหารไทย ราคาในการ
สับเปลี่ยน

ออก* 
ณ วัน 

ราคาในการ
สับเปลี่ยน

เข้า** 
ณ วัน 

กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง 

Global Quality Growth RMF 

ธนบดี RMF T* T*+3 
ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ 

RMF, 
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF, 
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

T* T*+2 

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิ

เบิ้ล RMF 
T* T*+1 

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส, 
ธนบดี RMF,  ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ 

RMF, 
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF 

Global Quality Growth RMF T T* 

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF Global Quality Growth RMF T T*+1* 
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF Global Quality Growth RMF T T*+2* 

หมายเหตุ  :   * ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน 
  ** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน 
  T   =   วันทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนด) 
  T*      =   วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด) 
                  T*+1   =    วนัทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย 
                  T* +2  =   สองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย 
  T* +3  =   สามวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย  
                  T*+1*  =  วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย 
                  T*+2*  =  สองวันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุน อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการ
เปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน  
 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกอง
หนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ*ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย**ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด  เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
แต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
หมายเหตุ :  
*  พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ  โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน
ต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักท่ีกองทุนต้นทางเข้าลงทุน) 
** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่
เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการสุดท้ายของปี
นั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการกำหนดเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ ระบุไว้ข้างต้น 
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว  โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศใน  www.eastspring.co.th หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด 
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สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับ
ซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี้ 
 

1) กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่า
เป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ว 

2) กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุด
ทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป  ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน 
ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 
 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้มีถิ ่นฐานอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที ่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้ที ่ม ีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

   2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว   

  3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
  4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน

เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว   

  5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
 

 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อ
กองทุน 

 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น 
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 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน

หน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) 
(ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดข้ึน ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ

ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้ 
 1.  การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
 2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน

สาระสำคัญ 
 

2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการ

ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวม
เปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัท
จัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ก)  รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการ
ก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

 

การหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ  หรือคำสั่ง
ขายคืน หรือคำสั ่งสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั ่วคราว ตามระยะเวลาที ่ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั ้งนี ้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ  หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

 

เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ จะต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ
กรมสรรพากร ดังนี้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต่อกรมสรรพากร เนื่องจากเงินได้ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ถือเป็นเงินได้พึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 (8) ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ต่อกรมสรรพากร เพ่ือแสดงรายได้จากกำไรส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้ขายคืนหน่วยลงทุน) ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะขายคืนหน่วยลงทุนโดยได้ร ับสิทธิตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการลงทุนที่
กรมสรรพากรกำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม 

 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน และ เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อระบุการได้รับยกเว้นภาษีรายได้จากกำไร
ส่วนเกินทุนที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
 
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน  แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อนำรายได้จากกำไรส่วนเกินทุนที่ได้รับ
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จากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมคำนวณภาษี  ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติมเพื่อคนืสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนด  

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้จะถูกจำกัดสิทธิในเรื่อง 
 1. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

ตามท่ี 
  กฎหมายกำหนด 

2.  สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถจำนำได้ ตามที่
กฎหมายกำหนด 

3.  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียว
หรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็ม
ตามจำนวนที่ถืออยู่ 
 

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
กำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 
(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ

ขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุน รวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุน
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

   

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 
 
(1)  ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ
การให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยัน
การเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

 

(3)  ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี ่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
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อย่างดังต่อไปนี ้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  
  
(1)   ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ดังกล่าว 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
5.  บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ

นิติบุคคลที่กองทุนทำธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยังนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยง
ชีพ ทำธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิดทหารไทย 
Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] ถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วย
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนราย
ใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดที่กำหนด
ตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามคำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ และปฏิบัติตาม
เกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้  บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น เพื่อนำส่งนิติบุคคลดังกล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนใน
สัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรือเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนและนิติบุคคลทีเกี ่ยวข้อง 
กองทุนหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตน  
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(ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้คำยินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการร้องขอ เพ่ือประโยชน์ที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคล
ต่อไปนี้เข้าลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ (กองทุน) 
 
(1) บุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับ ข้อห้ามโดย สำนักงานควบคุมทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทำ
รายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ ่งกำหนดโดย Executive Order 13224, the USA 
PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจำกัดที ่กำหนดโดย OFAC หรือข้อจำกัดที่
กำหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกณฑ์
และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจ
ว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Global 
Quality Growth เพ่ือการเลี้ยงชีพ (กองทุน) 
 

อนึ่ง เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว หากต่อมาภายหลังบริษัทจัด การ
พบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) 
ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอและ/
หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคุณสมบัติ และ/หรือดำเนินการ/ไม่
ดำเนินการอื่นใด อันมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจัดการและ/หรือกองทุนและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง (ทั้งนี้กฏเกณฑ์และหรือ
กฏหมาย อาจมีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบัติ
หรือกระทำผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุด
ให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถ
นำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน              

(%ของNAV) 
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรก

ขึ้นไป  ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำ

กว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ไม่เกิน 10 % 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน   
ไม่เกิน 20%* 

 
5. ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1 ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศ 
ไทย  

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่
ลงทุนใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สิน ดังนี้   
6.1  ตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน

ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือ
เทียบเท่า 

6.2 ธุรกรรมที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ได้แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivatives) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives)  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุนใน benchmark + 
5% 

7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ1 – 6  (SIP) ไม่เกิน 5% 
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
1. การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 

แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุนใน benchmark +10%  

อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

รวมกันไม่เกิน 45%  เฉลี่ยใน
รอบปีบัญชี 

2. ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP  

รวมกันไม่เกิน 25% 

3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
4. ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo)   ไม่เกิน 25% 
5. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 
6. ตราสารดังนี้ (total SIP) 
     6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก

ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)   
6.2 ตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/Unrated) 

รวมกันไม่เกิน 15%  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดที่เรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ณ วันที่คำนวณ) 
 อัตราตาม

โครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.62 – ก.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.63 – ก.ค.64 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.64 – ก.ค.65 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

รวม  
ทั้งหมดท่ีประมาณการได้  

ไม่เกิน 2.5145 1.7942 1.8349 1.8421 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400 1.6020 1.6036 1.6050 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0320 0.0321 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140 0.1602 0.1992 0.2050 
    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535 0.0000 0.0000 0.0000 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริง
ทั้งหมด 

1.7942 1.8349 1.8421 

หมายเหตุ   1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
                  2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ว   

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ส.ค.62 – ก.ค.63 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.63 – ก.ค.64 
เรียกเก็บจริง 

ส.ค.64 – ก.ค.65 
ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน 
(Spread) ที่เรียกเก็บจาก
ผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการ
สั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (เก็บเข้า
กองทุน) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25 0.10 0.10 0.10 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 3.17% 

หมายเหตุ  * มูลค่าที่จะถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุน หรือหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้เป็นราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ใน
การคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน 
เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ อื่นๆ ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ 
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จ ำนวนเงินต้นและ
จ ำนวนหุ้น/หน่วย

เงินฝำกธนำคำร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 48,216,504.03 1.27%

รวมเงินฝำกธนำคำร 48,216,504.03 1.27%
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 102.17%
Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global 2,941,896 3,879,210,221.27 102.17%
Quality Growth Portfolio

รวมหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 3,879,210,221.27 102.17%
ทรัพย์สินอ่ืน -123,535,556.65 -3.25%
หนี้สินอ่ืน -7,049,148.35 -0.19%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 3,796,842,020.30 100.00%
จ านวนหน่วยลงทุน 237,034,254.34
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 16.0181

มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท) % of NAV

กองทุนเปิดทหำรไทย Global Quality Growth เพ่ือกำรเล้ียงชีพ

ข้อมูลรำยละเอียดกำรลงทุน

ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2565
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ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ

งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 27 ก.ค. 65 30 ก.ค. 64 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 62 31 ก.ค. 61

มูลค่าหนว่ยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 19.7844 15.8435 14.0826 12.9986 11.3854
มูลค่าหนว่ยลงทุน ณ ส้ินงวด (บาท/หนว่ย) 15.6711 19.7844 15.8435 14.0826 12.9986
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth  เพ่ือการเล้ียงชพี -20.94% 24.95% 12.47% 8.34% 14.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 1*** -2.18% 40.35% 8.78% -4.82% 10.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2*** -12.71% 33.29% 7.18% 2.95% 10.97%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 3,399              1,583               746                   446           147                  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ส้ินงวด (ล้านบาท) 3,715              3,399               1,583                 746           446                  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียระหว่างงวดปี (ล้านบาท) 3,899              2,488               1,123                 586           308                  
มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +1,300 +1,260 +683 +237 +265 

อัตราขายคืนเฉล่ียระหว่างงวดปี* (Average redemption rate) 0.04% 0.05% 0.07% 0.04% 0.04%
* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปล่ียนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย

ผลกำรด ำเนินงำนของ กองทุนเปิดทหำรไทย Global Quality Growth เพ่ือกำรเล้ียงชีพ           ณ วันท่ี 27 กรกฎำคม 2565
 ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

ร้อยละต่อปี (29 เม.ย. 65) (31 ม.ค. 65) (30 ก.ค. 64) (31 ก.ค. 62) (10 ส.ค. 58)
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth  เพ่ือการเล้ียงชพี -6.04% -16.18% -20.94% +3.64% +6.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 1*** +2.94% -3.14% -2.18% +14.33% +8.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 2*** -4.25% -12.33% -12.71% +7.68% +7.56%
หมายเหตุ : การวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
                  ท้ังนีผ้ลการด าเนนิงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต
                  ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note**
เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชน ีMSCI All Country World Daily Total Return Net ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชน ีMSCI All Country World Daily Total Return Net สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
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ข้อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 
 เพื่อการเลี้ยงชีพ  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุน 
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.eastspring.co.th) 
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คำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการ
เลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด” 
 
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”  
 
“บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”  
 
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected 
person) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet 
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)” 
 
“บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้”  
 
“ในกรณีที ่ผู ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” 
 
“ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ 
www.eastspring.co.th” 
 
“ผุ้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือ
การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือท่ีผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” 
 
“โปรดเก็บเอกสารยืนยันการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยกเว้น หรือขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของท่าน ในกรณีที่ท่านขายคืน
หน่วยลงทุน”  
 
“การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนั กงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
รวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น” 

 

วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน  5 ตุลาคม 2565 

http://www.sec.or.th/

