กองทุนเปิดทหารไทย Global Income
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุน
หลัก) ในรู ปของสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income อาจลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุล ดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงใน
กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมี ความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ทหารไทย Global Income เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทาสัญญาฟิ วเจอร์ ส และ/หรื อสัญญาสวอป ที่มีตวั แปรเป็ น
ดัชนีอ้างอิงหรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีอ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ กองทุนหลักสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
กองทุน ไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากกองทุนนี ้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
เนื่องจากกองทุนนี ้ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุน
ไปในตราสารหนี ้ประเภทต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลกอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ไม่ สามารถดารงสิน ทรั พ ย์ สภาพคล่องได้ ตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อ
ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี ้ชวน
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เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ทาธุรกรรมด้ วย
[(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์
และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เข้ าลงทุน เป็ น
ต้ น] บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย Global
Income (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า
10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบุคคลที่ดงั กล่าว
เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income และปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรียกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมี
ความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึน้ ในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
หรือข้ อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึก ษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้
ชวนฉบับนี ้
บริ ษัทจัดการมี วัตถุป ระสงค์ ที่จ ะไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุน กับ หรื อเพื่อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึง ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดัง กล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทน หรื อ
ผู้จัดการที่ตัง้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อกองทุน

:

อายุโครงการ

:

กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
TMB Global Income Fund (ชื่อย่อ: TMBGINCOME)
ไม่กาหนด

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

:

3 พฤษภาคม 2559

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

19 พฤษภาคม 2559

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

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

นโยบายการลงทุนของกองทุน : กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master
Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุน
รวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างกระแสรายได้ ในระดับสู งโดยการ
บริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองในการสร้ างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญ
ในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ป้ ระเภทต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลก อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ง
อาจรวมถึง
(1) ตราสารหนีภ้ าคเอกชนทัง้ ที่ได้ รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือสูงกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริ ษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่ภายใน
กลุ่มประเทศยุโรป, และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึง่ รวมถึงกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี ้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กร
ที่เกี่ยวข้ องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ
และ
(4) Foreign currency positions ซึง่ รวมถึงสกุลเงินของประเทศกาลังพัฒนา
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and loan assignments
อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ทังนี
้ ้ ในการลงทุนเหล่านี ้สามารถ
ทาได้ ทงการลงทุ
ั้
นทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
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กองทุ น อาจลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตราสารหนี ท้ ี่ มี ลัก ษณะสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า แฝง ( Structured Note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรม
การซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรื อตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสาร
หนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ใน PIMCO GIS Income Fund จะอยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์ สหรัฐ โดย
กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน ( FX Derivatives)
บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่า
เงื่อนไข/ข้ อจากัดอื่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณี ที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป หรื ออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/
หรื อได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ ต่ า งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ การลงทุน เช่ น การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนใน PIMCO GIS Income
Fund (กองทุน หลัก ) ได้ หรื อ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การเห็ น ว่ า การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของ PIMCO GIS Income Fund
(กองทุนหลัก )ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณี ที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าผลตอบแทนของ
กองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกัน อย่างมีนัยสาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อผลตอบแทนของ
กองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าตัวชี ้วัด(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุน ต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของหน่วยงาน
ที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุ นในฐานะ
ผู้ลงทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขดั กับ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญโดยไม่
ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จดั ตั ้งกองทุน สานักงาน ก.ล.ต.กาหนดให้ ในกรณี ที่กองทุนเป็ น
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้ องเป็ น
การลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึง่ รวมถึงการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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ทังนี
้ ้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกโครงการ
และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการสัง่ ซื ้อ หรื อขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทาการ และจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ ต่อไปนี ้ และบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งเหตุการณ์ เกิ ดขึน้ ดังกล่าวให้
สานักงาน ก.ล.ต.ทราบ ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์
นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรั กษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ
(2.1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรื อกรณีที่การเปลี่ยนแปลงใน
ภาวะตลาดหรื อการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้ หลักเกณฑ์การลงทุนข้ างต้ นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิหรื อ
จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนโดยรวม
(2.2) หรื อในกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรื อเหตุที่ เกิดจากปั จจัยภายนอก หรื อเหตุอื่นใดที่ได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(2.3) หรื อกรณีเกิดเหตุที่ทาให้ กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่เป็ น กองทุนหลัก ได้ อีกต่อไป หรื อ
กรณี อื่นใด ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรื อทาให้ เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรื อความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรื อกองทุน
3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่า
อัตราส่วนการลงทุนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัทจัดการจะปรั บลดสัด ส่วนการลงทุนในกองทุ น
ปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้ อัตราส่วนการลงทุนไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
ทังนี
้ ้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดาเนินการภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่รับทราบข้ อมูลการลงทุนในตรา
สารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี
จาเป็ นและสมควรที่ทาให้ ไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่
ชักช้ า หากการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้ างต้ น มีผลหรื อมีแนวโน้ มทาให้ การ
ลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้ เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุน
ของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุน
และเป็ นประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรื อมีแนวทางให้ ดาเนินการได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป
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(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการ
จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและ
สารองค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทย
สามารถลงทุนได้ ได้ แก่ loan participations and loan assignments ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(4.1) บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้ เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุน
ของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุน
และเป็ นประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรื อมีแนวทางให้ ดาเนินการได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป
(4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน ใหม่ เพื่อ
เป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการ
จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและ
สารองค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
5. ในกรณีที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่ างประเทศดังกล่าวที่
กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เข้ าลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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(ก) มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ ของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทา
การใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
(Master Fund) นัน้
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
5.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมลู ค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้ างต้ นพร้ อมแนวทางการ
ดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
ทังนี
้ ้ แนวทางการดาเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น Master Fund แทนกองทุน เดิ ม โดยกองทุน ต่ า งประเทศกองทุน ใหม่ ดัง กล่ า ว จะมี น โยบายการลงทุ น ที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน
เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
5.2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 5.1 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ หรื อเป็ นไป
ตามที่ประกาศกาหนด
5.3 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้ อ 5.2 ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริ ษัทจัดการต้ องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการ
พิจารณาผ่อนผัน
5.4 รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ ว
เสร็จ
5.5 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนรับรู้และ
เข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริ ษัท จัดการต้ องดาเนินการให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุนหรื อ มี
ไว้ ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็ น Master Fund แทนกองทุน เดิ ม หรื อ ในกรณี ที่ เ ลิ ก กองทุน จะยกเว้ น ไม่ น าเรื่ อ งการลงทุน หรื อ มี ไว้ ซึ่งทรั พ ย์ สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
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รายละเอียดกองทุนหลัก : PIMCO GIS Income Fund
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Income Fund ซึง่ บริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland)
Limited ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพื่อศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.pimco.com.sg
ชื่อ
: PIMCO GIS Income Fund
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน
: ก อ ง ทุ น PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) ก อ ง ทุ น มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างกระแสรายได้ ในระดับสูงโดยการบริ หารการ
ลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองในการสร้ างการเติบโตของ
เงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุน
ไปในตราสารหนี ้ประเภทต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลก อย่างน้ อย
2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึง่ อาจรวมถึง
(1) ตราสารหนีภ้ าคเอกชนทัง้ ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูง
กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่
ออกโดยบริษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอก
กลุ่มประเทศยุโรปซึง่ รวมถึงกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี ภ้ าครั ฐ ที่ อ อกโดยรั ฐ บาลของประเทศภายในกลุ่ม
ประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึ ง องค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ น เชื่ อ ภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (mortgagerelated security) และ Asset-backed securities อื่นๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกาลัง
พัฒนา
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and loan
assignments
อย่ า งไรก็ ต ามการปรั บ สัด ส่ ว นการลงทุน ใน Sector ต่ า งๆอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ทัง้ นีใ้ นการลงทุนเหล่านีส้ ามารถทาได้ ทัง้
การลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึน้ อยู่กับมุมด้ าน
ดอกเบี ้ยของผู้จัดการกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ได้ รับ
การจัดอับดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ต่ากว่า
อับดับความน่าเชื่อถือที่ Baa3 จากการจัดอับดับความน่าเชื่อถือของ
Moody หรื อ เที ย บเท่ า กับ การจัด อับ ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ S&P or
Fitch) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที่
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เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์( mortgage-related security)
และ Asset-backed securities อื่นๆ) และสามารถลงทุนในตราสารหนี ้
ของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สิน
กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็ นตราสารทุนได้
(convertible securities) เกิ น 25% ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ; ไม่ ส ามารถ
ลงทุนในตราสารทุน (equity) ได้ เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ เมื่อ
รวมการลงทุ น ของ ตราสารที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ นตราสารทุ น ,
ตราสารทุน,ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’
acceptances จะต้ องมีสัดส่วนไม่เกิน 1ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
้ ้
กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (ซึง่ หมายรวมถึง
พันธบัตร และตราสารหนี ้อื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงตามนโยบายการลงทุนนี ้)
ได้ ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน
Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตัง้ กองทุน (Inception Date)
สกุลเงินฐาน (base currency)
ตัวชีว้ ัด (Benchmark)
Bloomberg ticker
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)
ผู้รักษาทรัพย์ สินของกองทุน (Custodian Bank)
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*
แหล่ งข้ อมูล

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

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับประเภทของ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลกระทบกับประเภทกองทุนนี ้ ในภายหลัง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน
รวมให้ เป็ นประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด โดยให้ ถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า
30 วัน พร้ อมทังปรั
้ บปรุงข้ อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ
ของโครงการสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกาไรจากมูลค่า
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก กาไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่
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10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ กาไรเป็ น
จานวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนัน้ เมื่อกองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชีช้ วนผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมี
โอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income (Benchmark) :
การลงทุน ในกองทุน รวมนี ้ ควรเปรี ย บเที ย บกับ ตัว ชี ว้ ัด ของกองทุน หลัก คื อ Bloomberg US Aggregate Total Return Value
Unhedged USD ในรู ป สกุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ปรั บ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บเท่ า ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บ
ไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/
หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีก
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของ
หน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 200,000 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ
15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 750 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควร
ลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ :
นักลงทุนที่อาจพิจาณาลงทุนในกองทุนนีม้ ีคุณสมบัติ ดังนี ้
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นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยง
ของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้
กองทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับ
- นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
- นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
้น และระยะยาวได้
ควรลงทุนในระยะเวลา :
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทุกวันทาการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะ
สามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ความผันผวนทางด้ านราคาของ PIMCO GIS Income Fund
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ ประมาณ 1 ปี นับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่สี นใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ได้ ทกุ วันทาการด้ วยวิธี
ก. ทารายการที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคตและ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
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ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมาติดต่อขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับ
บัญชีกองทุน

นิติบคุ คลประเภทบริษทั จากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื ้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้
ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
นิยาม
วันทาการ

หมายถึง

วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง
วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็ นวันทาการที่
สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของทังบริ
้ ษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรื อ
ตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม

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

- 13 -

การซือ้ หน่ วยลงทุน :
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้งและปั ดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและ
ข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทยGlobal Income
ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรื อสาเนา
หลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่
สามารถให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
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กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนกาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ และระบุ
จานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน*
กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สั่งซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income”
2) กรณีท่สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ที่มิใช่ ธนาคารพาณิชย์
กรุ ณาสั่งจ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื น)”
และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ สมัครใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริ การดังกล่าวแล้ ว
สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง** โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความ
ยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยู
โอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้
ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้ วย
ตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการ
ลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ ก่อนที่ท่านจะทารายการสัง่ ซื ้อ
ดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
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ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บ ริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี บัญชีก องทุนเป็ นบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทุกวันทาการของบริ ษั ทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริ ษัทจัดการ
จะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามใน
หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่ นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงิน
ฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรื อ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธน
ชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ในการซื ้อครัง้ แรก และ
สามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจ
แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขายและทา
รายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อ
ขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลา
ทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการทีเ่ ลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน : กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
คาสัง่ ขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้

มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ ้นวันทาการซื ้อขาย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่ า นบริ ษั ท จัดการ หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซือ้ คืน บางแห่ง ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่ ขายโดย
ระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรั บใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษั ทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อ
ติดต่อสอบถามได้ ที่บริษัทจัดการ

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริการนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทุกวันทาการของบริษัท
จัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทา
รายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป กรณีที่วนั ทาการเป็ นวัน
ทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หากวันทาการใด
มิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายหลังเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายถัดไป ทังนี
้ ้ เวลาทาการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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การขายคืนหน่ วยลงทุน : กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปี ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยถื อว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สั่งขายคืนหน่วยลงทุ น และ
มอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ ว ทังนี
้ ้ การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็ นผล
ให้ จานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
บริษัทจะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น ณ วันทาการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แ ล้ ว
ทังหมด
้
และสงวนสิทธิที่จะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ดังกล่าวตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
ทัง้ นี ้ การรั บ ซื อ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่ าวข้ างต้ น บริ ษั ท จะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ทราบล่ วงหน้ า โดยประกาศใน
www.tmbameastspring.com และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้
ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะไม่ดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรื อยกเลิกการพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน รวมทังขอสงวนสิ
้
ทธิในการดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเกิน 4 ครัง้ ต่อปี ได้ โดยถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเปลี่ยนดังกล่าว โดยผ่าน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ซึ่งจานวนหน่วยลงทุนที่จะมีการ
รับซื ้อคืนอัตโนมัติในงวดนัน้ ๆ ต่ากว่า 1 หน่วย
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ที่ไม่ประสงค์ให้ บริษัทจัดการพิจารณารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดข้ างต้ น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อด้ วยวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง โดยจะมีผลภายใน 30 วันนั บจากวันที่บริ ษัท
จัดการได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะไม่ให้ บริษัทจัดการให้ บริการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และให้ ถือว่ามีผ ล
ใช้ บงั คับตลอดไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้ รับการแจ้ งเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีผลภายใน 30 วันนับจากวันที่ บริษัท
จัดการได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นกัน

การรับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน หรื อ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ แล้ วแต่
กรณีด้วยวิธีการตามคาสั่งที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้ กับบริ ษัทจัดการซึ่ง สามารถเลือกวิธีที่สะดวก
ดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
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โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ นับแต่วนั ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
(ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคื นหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย หรื อถัด
จากวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี)
ในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน หรื อ นับแต่วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี (โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ ย วข้ อ งในต่างประเทศ ซึ่ง จะส่ง ผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่ง บริ ษั ทจัดการกองทุน รวมได้ ระบุเกี่ ยวกับ วันหยุดทาการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร
(ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 3 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย หรื อถัดจาก
วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี)

 รับเช็คทางไปรษณีย์
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ นับแต่วนั ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี (โดยมิให้ นบั รวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุไว้ ในใบคาสัง่
ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725 หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจานวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน หรื อรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแบบอัตโนมัติ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ใน www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริษัท
จัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา หรื อช่องทางอื่น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน หรื อใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
แบบอัตโนมัติ สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทาง
ก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ทุกวันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
ในกรณีที่ทารายการภายหลังเวลาทารายการที่กาหนดในตารางหรื อในกรณีที่ทารายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิ ดทหารไทย
Global Income ภายในเวลาตามที่กาหนด แต่นอกเวลาทาการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการนอกเวลาทาการและให้ ถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ทังนี
้ ้ กรณีที่วนั ทาการเป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หาก
วันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขาย หรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนด จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนใน วันทาการซื ้อ
ขายถัดไป
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

1 บาท ขึ ้นไป*
ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน)
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้งและ
ปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
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สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน * หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง
และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้ บริการ
ดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง**
สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนซือ้ อัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัต โนมัติ ด้ วยตัวเองผ่ านอิน เตอร์ เน็ ต ของบริ ษั ทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อ วิธี การอื่ นที่ อ าจมีขึน้ ใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ
สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษทั จัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่
เป็ นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ ทุกวันทา
การซื ้อขายของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่ อ นท าการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อท าการเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ปลายทางด้ วยตนเองทางอิ น เทอร์ เน็ ต ที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่ า นบริ ษั ท จัดการ หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บซื อ้ คืน บางแห่ งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลี่ยนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป โดยกรณีที่วนั
ทาการ เป็ นวันทาการซื ้อขาย และทารายการภายในเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ หาก
วันทาการใดมิได้ เป็ นวันทาการซื ้อขายหรื อทารายการในวันทาการซื ้อขายนอกเวลาที่กาหนดจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุ นใน
วันทาการซื ้อขายถัดไป
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ตารางสรุ ประยะเวลาในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีซอื ้ หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย

หน่ วยลงทุน

Global Income

ได้ รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย

กรณีขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย

Global Income

การจ่ ายเงิน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อนับแต่วนั ทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่กรณี โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะในท านอง
เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น รวม และผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ
(ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคื น หน่วยลงทุนได้ภายใน 3
วันทาการซื้อขายถัดจากวันทาการซื้อขาย หรื อถัดจากวันทาการรั บซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติแล้ วแต่ กรณี)

กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

Global Income

กองทุนปลายทาง
ธนรัฐ, ธนบดี,ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

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

T*

T*+1

ธนรัฐ, ธนบดี, ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส,
จัดทัพลงทุน ระยะสั ้น,
Global Income
T
T*
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25
พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
Global Income
T
T*+2*
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
หมายเหตุ : * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T
= วันทารายการ (ภายในเวลาทีก่ าหนด)
T*
= วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T* +2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย
T*+2* = สองวันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
้ ขายสบเปลี
ั
ตารางแสดงว ันหยุดทาการซือ
ยนกองทุ
่
นเปิ ดทหารไทย Global Income ปี 2565

จ

มกราคม
อ
พ พฤ

ศ

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

24

25

26

27

กุมภาพ ันธ์
อ
พ พฤ

ศ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

21

14

15

16

17

28

21

22

23

24

31

จ

จ

เมษายน
พ พฤ

พฤษภาคม
อ
พ พฤ

มีนาคม
พ พฤ

อ

ศ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

18

14

15

16

17

18

25

21

22

23

24

25

28

29

30

31

จ

มิถน
ุ ายน
อ
พ พฤ

ศ

1

2

3

28

อ

จ

ศ

จ

1

2

3

4

5

6

ศ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

27

28

29

30

จ

กรกฎาคม
อ
พ พฤ

ศ

จ

อ

จ

ก ันยายน
อ
พ พฤ

ศ

1

1

2

3

4

5

1

2

สิงหาคม
พ พฤ

ศ

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

29

30

31

26

27

28

29

30

จ

อ

ตุลาคม
พ พฤ

ศ

จ

พฤศจิกายน
อ
พ พฤ

จ

อ

ธน
ั วาคม
พ พฤ

ศ

3

4

5

6

7

1

2

10

11

12

13

14

17

18

19

20

24

25

26

27

31

ศ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

21

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

28

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

28

29

30

26

27

28

29

30

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

- 23 -

Q: เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการซือ้ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรื อรับซือ้ คืน
ณ วันใด
A: ในกรณีที่ทารายการซื ้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนภายในเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหรือรับซื ้อคืน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหรื อวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ที่คานวณภายในวันทาการถัดไป
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ย วกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ า อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมือ่ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อสานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ู ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืน
ก่อนหลัง
3. ให้ บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้
แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่
กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
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(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่
เกินหนึ่งวันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรั บคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุ น แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
หรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุดรั บคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่
ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ด
ขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี เ ครื่ องมื อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ องของกองทุ น ( Liquidity
Management Tools) สาหรับกองทุนรวมนี ้ อย่ างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้ แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตรา
สารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้
ด้ วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึง่ บริษัทจัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี ้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใช้ เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการรั กษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นัน้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ ทราบในหนังสือชีชวนส่
้ ้ วนข้ อมูลกองทุนรวมฉบับนี ้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียด
การใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ และหรื อกรณีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
โดยการใช้ เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือ
นัน้ ๆ
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 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ ในการคานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน ด้ วย swing factor เพื่อ
สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ ้นจากปั จจยัต่าง ๆ
เช่น การซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผล
กระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยสามารถ พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ขอ้ เทจ็จรงิที่มี
อยู่และหรื อสมมตฐิ านและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
“Full swing pricing” เป็ นการปรั บ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น (NAV per Unit) ด้ ว ยสูต รการค านวณที่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น และ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากาหนดระดับ ( threshold) ของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้ วยสูตรการคานวณทที่สะท้ อนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับ
(threshold) ที่กาหนดไว้
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ ขายทรั พย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรั กษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรื อ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษั ทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
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2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี )มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริง ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่
ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
การที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา
และหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมื อ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้
• ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของ
มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเที ยบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing
threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
o กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติ ม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รั บ จาก กองทุน ปลายทาง โดยใช้ ห ลัก การ best effort ซึ่ง เป็ นไปตามดุลพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด การ และค านึ ง ถึ ง
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ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไป
ตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชีส้ ถานการณ์ ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate
จะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
o กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชีส้ ถานการณ์ ที่ ไม่ ป กติด้ วย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่าว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out)
• บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro-rata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
• คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ
จัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่ว ยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
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• ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุ
ในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การ
ยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ นระยะเวลาที่ก าหนด การใช้ เ ครื่ อ งมือ อื่น แทน Redemption Gate และ/ หรื อ ร่ วมกับ
Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการ
อาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดย
ไม่ชกั ช้ า
• บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจกาหนดเงื่ อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจาก
มีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ ง ที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชาระเงินจากคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วย
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ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนออก ณ
วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 การดาเนิ นการในกรณี ท่ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขาย
หน่ ว ยลงทุ น โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ อั น เนื่ อ งจาก เหตุ จ าเป็ นตามกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ดัง นี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุ อื่ น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชี
กองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับ
คาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
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ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4
วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รั บการทักท้ วงใด ๆ จาก
ผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าว
ถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีห น้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงั ้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีห นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึน้ ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่
ตั ้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ นการ
โอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ด้วยวิธี
ดังนี ้
ก. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน
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สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก.

สมุด บัญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน เว้ น แต่ เ ป็ นการซื อ้ ผ่ า นช่ อ งทางบางช่ อ งทาง เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

ข.

ใบยืนยันการสั่งซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด

Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลง
ทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่ นที่อยู่ทางภาษี ในสหรั ฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ ัง
ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะ
ที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ า
กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์
ของ FATCA เป็ นต้ น
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ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรั พย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA
กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวม
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของ
รัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่
กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมู ลเมื่อข้ อมูลที่
เคยให้ ไ ว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิ น) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้
ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดาเนินการดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยัง กองทุนหลัก(ซึง่ เพื่อประโยชน์ในหัวข้ อ 20.5 นี ้ ให้ หมายความรวมถึงผู้จดั การกองทุน
หลักและผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนหลัก) ถึงรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุน เปิ ดทหารไทย Global Income (กองทุน) ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วน
อื่นใดที่กาหนดตามกองทุนหลัก หรื อ ตามคาขอของกองทุนหลัก เพื่อให้ กองทุนหลัก ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ถือ
หน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนหลัก ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ตัวอย่ างเช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/
หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรื อองค์ก รอื่ นที่
เชื่อถือได้ ซงึ่ มิใช่บริษัทจัดการ เป็ นต้ น
(ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ถือครองกองทุน ใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการร้ องขอ)
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อนึ่ ง บริ ษั ท จัดการอาจจะต้ องน าส่ งข้ อ มูลของผู้ถือ หน่ วยลงทุน ไปยังกองทุน หลัก และหน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง
แม้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมิ ได้ ถื อครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว เพื่อให้ กองทุนและกองทุน หลักปฏิบัติตามเกณฑ์ ข อง
ข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าทังบริ
้ ษัทจัดการกองทุน ผู้สนับสนุนการขาย และกองทุนหลัก ได้ รับคา
ยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการใช้ ข้อมูลดังกล่าวแล้ ว
นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเงินที่ได้ จากแหล่งผิดกฎหมาย(รวมถึงเงินที่ได้
จากการคอรัปชัน่ หรื อ เงินที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ าย เป็ นต้ น) อีกทัง้ ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ าลงทุนในกองทุนกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการ กองทุน กองทุนหลัก และผู้เกี่ยวข้ อง ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จากัด เพียงกฎหมายฟอกเงิน
กฎหมายKYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ กองทุนหลัก(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม ตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย OFAC เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏในรายชื่อ
ของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ ของ OFAC หรื อตามข้ อห้ ามซึ่งกาหนดโดย
Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อข้ อจ ากั ด ที่ ก าหนดโดย
OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย European Union
Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเกณฑ์และรายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ น
ก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income (กองทุน)
อนึ่งเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลั งบริ ษัทจัดการพบว่าเงินที่เข้ าใช้
ลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กล่าว
ข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด(รวมถึงผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุ น
ผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความร่วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหรื อ
กองทุนหลัก ร้ องขอและ/หรื อมีพฤติก รรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคุณสมบัติ และ/หรื อ
ดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจมีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนหลัก ไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของกองทุนหลักและ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กองทุนและ/หรื อกองทุนหลักตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องของกองทุนทังสองอาจมี
้
แก้ ไขกฎเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่มีคุณสมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุด
ให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ า แล้ ว อีกทัง้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้
เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติดต่อ:
• บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
• สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชัน้ 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ เเขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962/02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน รวมนี ้ และ/หรื อ หลัก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องอันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็ นแกนนาของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นบริ ษัท
จัดการกองทุนที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้ กั บประชาชนทัว่ ไปโดยยึดแนวทางการทางานที่สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใส
และมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ชื่อเป็ น "บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตั ้ง ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
http://www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
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รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
MR. WAI KWONG SECK
กรรมการ
นาย โรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการ
นาย อนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
นาย ศรัณย์
ภู่พฒ
ั น์
กรรมการ
นาย อดิศร
เสริมชัยวงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อผู้บริหาร
คุณอดิศร
คุณธิดา

เสริมชัยวงศ์
โชติยานนท์

คุณศิริภรณ์
คุณพงษ์ พนั ธุ์
คุณเบญจรงค์

ขอเกียรติวงศ์
สุขยางค์
เตชะมวลไววิทย์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
85 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
214,995 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. คุณพงษ์ พนั ธุ์
สุขยางค์ รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
2. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส

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

ประวัติการศึกษา
2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อเบอร์ ดีน จากัด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริ ษั ท จั ด การ ติ ด ตาม
ภาวะตลาดเงิ น ตลาด
ต ร า ส า ร ห นี ้ แ ล ะ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ
ติ ด ต า ม ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ลงทุ น และบริ ห ารการ
ลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด
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นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

นางสาวดาราวรรณ ประกาย
ทิพย์

นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

Q:
A:

ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน, ฝ่ าย
จัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
2550 ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์ 2552 - ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัย
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
2547 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี จากัด เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ความเสี่ยง
2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of Management,
Erasmus University

2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการลงทุน

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาค กองทุน พรินซิเพิล จากัด
ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล
2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2563-ปั จจุบัน
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ฝ่ ายจัดการลงทุน
(การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2549 - 2563
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น และกาหนดกล
ยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบ
การลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อใช้
เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
กาหนดกลยุทธ์ การลงทุน
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ร า ส า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จ เพื่ อใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห้
เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ และ
ตามกรอบการลงทุ น ที่
กาหนด

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ได้ ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
http://www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตั ้ง
หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 5 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างสูง
(ระดับ 3) เป็ นต้ นไป (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

**กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนต่ างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ในรู ปของสกุลเงินดอลล่ าร์ สหรั ฐ โดยกองทุนอาจทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
ิจของผู่ ้ยจงหลั
ัดการกองทุ
น -จัดเป็ นกองทุ
นที่มีความเสี
งสูง**
• พินความเสี
กในส่ วนของการลงทุ
นของกองทุ
นเปิ่ ยดทหารไทย
Global Income มีดังนี ้
1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund
หมายถึง ความผันผวนทางด้ านราคาที่อาจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ มีการปรับตัวขึ ้นหรื อลง
อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง สังคม อุ ตสาหกรรม
ตลาดเงินและตลาดทุน การคาดการณ์ของนักลงทุน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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เนื่องจากกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income มีนโยบายที่เน้ นการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี ดั ง นั น้ ความเสี่ ย งของ PIMCO GIS Income Fund ตามที่ ก ล่ า วไว้ ในหั ว ข้ อ
“ความเสี่ยงหลักในส่วนของ PIMCO GIS Income Fund” จึงเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
ด้ วย ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income จึงควรศึกษาและยอมรั บความเสี่ยงของกองทุน PIMCO GIS
Income Fund ได้
2. ความเสี่ยงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) เนื่องจากกองทุน
หลักเป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ดังนัน้ กองทุนจะมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี่ยงของประเทศที่เข้ าไปลงทุน อาทิเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุนและตลาดเงิน กฎหมายหรื อข้ อบังคับต่างๆ รวมไปถึงข้ อจากัดในการ
ลงทุน เช่น ข้ อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้ อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ และการแทรกแซงของ
หน่วยงานรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามจากการที่ กองทุนรวมต่างประเทศที่เข้ าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง
2. ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) จากการที่ PIMCO GIS Income Fund มี ก ารค านวณมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงิน ดอลล่าร์ สหรั ฐ กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ซึ่ง ลงทุนใน PIMCO GIS
Income Fund จึ ง มี ค วามเสี่ ยงของความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ย นระหว่างเงิน ดอลล่ าร์ สหรั ฐ กับ เงิ นบาทด้ วย
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรู ปของเงินบาท กล่าวคือ
หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล เงินดอลล่าร์ สหรัฐ ที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวดและ/หรื อเงินต้ นเมื่ อครบกาหนดของ
ตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึง่ จะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงิน
บาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อ
คานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
ดัง นัน้ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นนี ้ กองทุน เปิ ดทหารไทย Global Income อาจพิ จ ารณาป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนันกองทุ
้
นจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอยู่ซงึ่ ผู้ลงทุนอาจได้ รับกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
4. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk) เนื่องจากกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก และได้ กาหนดกลยุทธ์การลงทุนใน Corportae High Yield ได้
สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 50 มีการลงทุนใน Emerging Market ได้ สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 20 และมีการลงทุนในแต่ละสกุลเงิน
สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 30 รวมถึงมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีสินทรั พย์เป็ นหลักประกัน (Mortgage Backed or Asset
Backed) และ Bank Loan ซึง่ มีความเสี่ยงในเรื่ อง Credit ที่สงู กว่า แต่สามารถชดเชยได้ จากผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
ไว้ อย่างไรก็ตามมีการกระจายการลงทุนไปยังหลายหลักทรัพย์และประเภทตราสาร มีการกระจุกตัวค่อนข้ างต่า จึงทาให้
ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง
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5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เนื่องจากกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้ของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทัว่ โลก และได้ กาหนด Portfolio Duration ในลักษณะ
ที่ยืดหยุ่นได้ ในระยะ 0 – 8 ปี ดังนันจึ
้ งมีบางช่วงเวลาที่กองทุนหลักในต่างประเทศ อาจมี Duration ที่ยาว ซึ่งจะมีความ
เสี่ยงในเรื่ องอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น
นอกจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund แล้ ว กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income อาจมีการลงทุนในตรา
สารหนี ้ เพื่อสารองเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน หรื อเพื่ อประโยชน์ในการบริ หารสภาพคล่องหรื อเป็ นช่วง
รอการลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ การลงทุนดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยได้
ทังนี
้ ้ การลงทุนในส่วนตราสารหนี ้โดยตรงของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income โดยมากเป็ นการลงทุนเพื่อบริ หาร
สภาพคล่องของกองทุน ดังนัน้ จึงเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสั ้นหรื อเงินฝากที่มีสภาพคล่องสูงจึงมีความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงดอกเบี ้ยใน PIMCO GIS
Income Fund โดยตรง
6. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Income Fund ได้ ทนั ต่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรื อความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดทหาร
ไทย Global Income อาจจะไม่สามารถซื ้อขายตราสารหนี ้ที่กองทุนลงโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อ
การชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรื อหากต้ องการจะซื ้อขายจริง
อย่ า งไรก็ ดี จากการศึ ก ษานโยบายการรั ก ษาสภาพคล่ อ งและผลด าเนิ น การของ PIMCO GIS Income Fund
บริษัทจัดการเชื่อว่า PIMCO GIS Income Fund มีสภาพคล่องที่สงู ความเสี่ยงทางด้ านสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดทหาร
ไทย Global Income จากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund จึงมีไม่มากนัก และผู้จัดการกองทุนจะมีนโยบาย
ลงทุนตรงในตราสารหนี ้อื่น (ซึง่ นอกเหนือจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ที่มีสภาพคล่องที่สงู )
7. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ างประเทศ ใน
การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับ
การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุ นอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้ อย จากความเสี่ยงด้ านต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมดโอกาส
ได้ ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้ อกี ต่ อไป
ในกรณี ที่ ก องทุน ไม่สามารถที่จ ะน าเงิน ไปลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้ อี ก ต่ อ ไปไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ นัน้
กองทุนอาจพิจารณาเข้ าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่ าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้ า
ไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนมีการรั บ รู้ ผล
ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต าม กองทุ น จะแจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ
PIMCO GIS Income Fund ดังนันความเสี
้
่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ด ทหาร
ไทย Global Income ซึง่ ผู้ลงทุนควรยอมรับด้ วย
• ความเสี่ยงหลักในส่ วนของ PIMCO GIS Income Fund
เนื่องจากกองทุนหลัก มีการลงทุนหลักในตราสารหนี ้ทัว่ โลก โดยมีลกั ษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ที่ครอบคลุมถึง ความเสี่ยง
ด้ านตลาด (Market Risk), อัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk), ผู้ออก (Issuer Risk), ความสามารถในการชาระหนี ้ (Credit
Risk), ความเสี่ยงด้ านเงินเฟ้ อ (Inflation Risk) และความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
มูลค่าของหุ้นกู้รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกู้ อาจมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี ้ย หุ้นกู้รวมถึงกลยุทธ์การ
ลงทุนในหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาว (Longer Duration) มีแนวโน้ มที่จะผันผวนมากกว่า หุ้นกู้ที่มีอายุสั ้นกว่า (Shorter
Duration) โดยปกติแล้ วราคาของหุ้นกู้จะลดลง เมื่ออัตราดอกเบี ้ยในตลาดสูงขึ ้น ซึง่ จากการที่ปัจจุบนั ดอกเบี ้ย ในตลาดคงอยู่
ในระดับต่า อาจทาให้ ความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้นได้ หากอัตราดอกเบี ้ย เริ่มปรับตัวสูงขึ ้น
การลดลงของคู่ค้า (Counterparty) ในปั จจุบนั มีส่วนทาให้ สภาพคล่องของตลาดลดลง และมีความผันผวนของราคาตราสาร
หนี ้เพิ่มมากขึ ้น มูลค่าของหุ้นกู้อาจมีค่ามากขึ ้นหรื อลดลงจากเงินลงทุนเริ่มต้ นเมื่อมีการซื ้อคืนได้
การลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศหรื อ สกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงที่สูงขึน้ จากความผันผวนของอั ตรา
แลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ และการเมือง และอาจมีความเสี่ยงที่มากขึน้ อีกหากเป็ นการลงทุนในตลาดประเทศกาลังพัฒนา
(Emerging Markets)
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทมีสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน (Mortgage and Asset-backed) มีแนวโน้ มที่จะผันผวนจากอัตรา
ดอกเบี ้ย การไถ่ถอนการครบกาหนด และมูลค่าของตราสารอาจมีความผันผวนจากการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับความสามารถ
ในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร ขณะที่การสนับสนุนในรู ปแบบของการค ้าประกันโดยรัฐบาล หรื อภาคเอกชน ไม่มีความ
แน่นอนที่การค ้าประกันโดยภาคเอกชนจะสามารถดาเนินตามสัญญาผูกพันได้
การลงทุนในตราสารที่มีอตั ราผลตอบแทนสูง (High Yield) ตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับต่า อาจมีความ
เสี่ยงที่สงู กว่าตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สงู กว่า Portfolio ที่มีการลงทุนในตราสารดังกล่าวอาจมี
ความเสี่ยงด้ านความสามารถในการชาระหนี ้หรื อสภาพคล่องที่สงู ขึ ้นกว่า Portfolio ที่ไม่มีการลงทุน
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มูล ค่ า การลงทุ น ในตราสารทุ น อาจมี มูล ค่ า ที่ ล ดลงจากการรั บ รู้ หรื อ ความเป็ นจริ ง ของสภาวะตลาด เศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมได้
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) อาจมีต้นทุนในการดาเนินการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่อง อัตรา
ดอกเบี ้ย ด้ านตลาด ความสามารถในการชาระหนี ้ การจัดการ รวมถึงความเสี่ยงที่มลู ค่าของตราสารไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
ไว้ การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ อาจมีมลู ค่าการลงทุนที่ลดต่าลงจากเงินลงทุนเริ่มต้ นได้ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ในตราสารอนุพนั ธ์ ไม่มีความแน่นอนที่จะทาให้ ผลขาดทุนลดลงได้
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรื อเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ ถือเอาต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่ วยลงทุนในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ของ PIMCO GIS Income Fund กับ U.S. Aggregate Index
ตัง้ แต่ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2565
คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

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

- 47 -

ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก
3. หน่วย CIS
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ หรื อ เงินฝากธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง หรื อศุกกู ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยู่ในระบบ regulated market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สิน ที่ผ้ อู อก / คู่สญ
ั ญาอื่น (สถาบันการเงิน corporate รัฐวิสาหกิจ)
6.1 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade และอยูใ่ นระบบของ regulated market หรื อเทียบเท่า
6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบ
ของ regulated market หรื อเทียบเท่า
6.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.4 ธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรม
ประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
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อัตราส่ วนการลงทุน (% ของ
NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุน
ใน benchmark + 5%

ไม่เกิน 5%

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้
แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
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อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชี

2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)

รวมกันไม่เกิน 25%

4. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ไม่เกิน 25%

5. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

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

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ไม่เกิน 1.9795
1.0478
1.0722
1.0926
(ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.6050
0.9088
0.9079
0.9095
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
0.0321
0.0320
0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140
0.1069
0.1323
0.1510
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.0535
0.0000
0.0000
0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่ประมาณการไม่ได้
ภาษีเงินได้
อัตราตามจริง
0.0002
0.0002
0.0002
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริงทังหมด
้
1.0480
1.0724
1.0928
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
18 มิ.ย 63
โครงการ
พ.ค 62 – 17 มิ.ย 63
30 ก.ย 63
น้ อยกว่า 10 ล้ านบาท
เรี ยกเก็บ 1.00
มากกว่าหรื อเท่ากับ 10
*ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ล้ านบาท แต่น้อยกว่า
ลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วย
ไม่
เ
กิ
น
1.00
20 ล้ านบาท
ไม่เรี ยกเก็บ
ลงทุนเข้ า
เรี ยกเก็บ 0.75
ตั ้งแต่ 20 ล้ านบาท
ขึ ้นไป
เรี ยกเก็บ 0.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ ขาย
นร้ อยละ
ปั จจุบนั
หลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทา ไม่เกิ0.25
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
รายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

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

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

เรียกเก็บจริง
1 ต.ค 63
31 ธ.ค 63
น้ อยกว่า 1 ล้ านบาท
เรี ยกเก็บ 1.00
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1
ล้ านบาท แต่น้อยกว่า
30 ล้ านบาท
เรี ยกเก็บ 0.50
ตั ้งแต่ 30 ล้ านบาทขึ ้น
ไป
เรี ยกเก็บ 0.50
ไม่มี
ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
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(ต่ อ) ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
4 ม.ค. 64
31 มี.ค 64

อัตราตาม
โครงการ

*ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ ขาย
หลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บ
จากผู้ทารายการนี ้ (เก็บ
เข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทุน

เรียกเก็บจริง
1 เม.ย 64
–
30 มิ.ย 64

เรียกเก็บจริง
1 ก.ค 64
–
8 พ.ค 65

น้ อยกว่า 100 ล้ าน
บาท
เรี ยกเก็บ 0.75

น้ อยกว่า 100 ล้ าน
บาท
เรี ยกเก็บ 1.00

ไม่เกิน 1.00

1.00

ตั ้งแต่ 100 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
ไม่เรี ยกเก็บ

1.00

ตั ้งแต่ 100 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
เรี ยกเก็บ 0.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ
0.25

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
หน่วย

5 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย

(ต่ อ) ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
เรียกเก็บจริง
1 มิ.ย 65
เรียกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
–
6 – 30 มิ.ย 65
5 มิ.ย 65
*ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ ขาย
หลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทา
รายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

เรียกเก็บจริง
9 พ.ค 65
–
31 พ.ค 65

เรียกเก็บจริง
*สาหรับรายการที่มี
ผลตัง้ แต่ วนั ที่
1 กรกฎาคม 2565
เป็ นต้ นไป

ไม่เกิน 1.00

1.00

0.50

*1.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

ปั จจุบนั
ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

1.บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่
เท่ากัน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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2.บริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั ้งขึน้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัด การของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทัง้ จานวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื อ้
หรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
0.00%

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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กองทุ น เปิ ดทหำรไทย Global Income
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษำยน 2565
จ ำนวนเงิ น ต้ น และ
จ ำนวนหุ้ น /หน่ ว ย
เงิ น ฝำกธนำคำร
บมจ. ธนำคำรกสิ กรไทย
รวมเงิ น ฝำกธนำคำร
หน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
กองทุน Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc
รวมหน่ ว ยลงทุ น ต่ ำ งประเทศ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
จำนวนหน่วยลงทุน
มูลค่ำทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

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

22,715,451

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

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

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

29 เม.ย. 65

30 เม.ย. 64

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 62

30 เม.ย. 61

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บำท/หน่วย)

12.1904

10.8593

11.2216

10.8955

10.7378

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บำท/หน่วย)

11.4265

12.1904

10.8593

11.2216

10.8955

กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income

-6.28%

12.26%

-3.22%

2.99%

1.46%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

+0.44%

-3.91%

12.30%

6.53%

-0.32%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

-8.53%

-0.27%

10.81%

5.29%

-9.03%

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้ำนบำท)

20,195

17,994

29,324

72,695

55,522

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้ำนบำท)

12,695

20,195

17,994

29,324

72,695

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี (ล้ำนบำท)

17,968

มูลค่ำซื้อขำยสุทธิรวมระหว่ำงงวดปี (Net cash flow) (ล้ำนบำท)

-6,530

19,413
+42

26,860
-10,312

43,684
-44,399

87,269
+17,875

อัตรำขำยคืนเฉลี่ยระหว่ำงงวดปี* (Average redemption rate)

0.21%

0.29%

0.35%

0.43%

0.27%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่ำขำยคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
TMBGINCOME

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

14.28%

10.00%

7.20%
5.00%

2.87%
0.00%

-5.00%

-10.00%

-15.00%
23-May-16

ผลกำรดำเนิ น งำนของ กองทุ น เปิ ด ทหำรไทย Global Income

29-Apr-22

ณ วั น ที่

29 เมษำยน 2565

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

ย้ อ นหลั ง 3 ปี

ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

(30 เม.ย. 64)

(30 เม.ย. 62)

(19 พ.ค. 59)

(31 ม.ค. 65)

(29 ต.ค. 64)

กองทุนเปิดทหำรไทย Global Income

-6.29%

-7.16%

-6.28%

+0.60%

+2.27%

เกณฑ์มำตรฐำน 1**

-4.96%
-7.51%

-6.69%
-9.47%

+0.44%
-8.53%

+2.73%
+0.38%

+0.48%
+1.18%

เกณฑ์มำตรฐำน 2**

หมำยเหตุ : กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนได้จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note**
เกณฑ์มำตรฐำน 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มำตรฐำน 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิตได้ หรือไม่
การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียด
ของกรมธรรม์ได้ ที่
1.บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2632-6000 โทรสาร 0-2632-2415 E-mail: iService@fwd.co.th
2.บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
โทร.0-2612-9888 โทรสาร 0-2685-6829 www.generali.co.th
3. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โทร.02-257-9904 02-257-9903 02-257-9790
E-mail: inv-oper@SCBLIFE.CO.TH
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
ใดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ บ ริ ษัท ประกัน ชีวิต และ/หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกาหนด
โดยบริษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่
และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
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7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรื อ
การรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริษัทประกันชีวิต
9. สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มูลจากบริ ษั ทประกัน ชีวิ ตเกี่ ยวกับ ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่าเทียม และ
แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษั ทจัดการ และ การได้ รับ
ข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนาม
ของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่ว ยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ อง
ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะไม่ดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในบัญชีซื ้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปิ ดทหารไทย จากัด”
“ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขาย
ล่ ว งหน้ า และผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัท
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุน เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยผ่าน
เครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ เพื่อที่
บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเปิ ดทหารไทย จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน”
“ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่
www.tmbameastspring.com”
“การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนรวมหรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

1 กรกฎาคม 2565

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

- 57 -

