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หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
จัดตั้งและจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 100,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
สถานที่ติดต่ อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
(หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565)

ข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors: T-INCOMEAI)
เนื่ อ งจากกองทุ น หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund สามารถลงทุ น ในตราสารแห่ ง หนี้ ที่ มี อ ัน ดับ ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ต่ ากว่ าอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non-investment grade) หรื อ ที่ ไ ม่ มี การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (unrated bond) ใน
อัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่ ง
ส่ งผลให้ผลู ้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมดได้ และในการขายคืนหน่ วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่
ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุ น หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเสี่ ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสู งและสามารถรับความเสี่ ยงได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้าใจในความเสี่ ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
กองทุน หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุนในตราสารหนี้ unrated หรื อ non-investment grade ใน
อัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมทัว่ ไป ผูล้ งทุนจะมีความเสี่ ยงด้าน credit risk และ liquidity risk มากขึ้น
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย มีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ซึ่ งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
(Emerging Market) กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครองเงินต้น และมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความ
เสี่ ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและ
การเข้า-ออกของเงินลงทุน หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรื อเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของ ความ
คุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น
ผลประกอบการของกองทุนนี้ จะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่ งกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds –
Global Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(REITs) ซึ่ งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หากรายได้หลักหรื อราคาตลาดของ
หลัก ทรั พ ย์/ตราสารเหล่ านี้ ได้รั บ ผลกระทบในทางลบ จากปั จจัยที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น ศัก ยภาพและความสามารถของผูบ้ ริ ห าร การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็ นต้น กรณี เหล่านี้จะมีผลลบต่อผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ด้วย
กองทุนนี้ ไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครองเงินต้น หรื อรับประกันผลตอบแทน และเป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา (imposition of currency
repatriation restrictions) การเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบจากปั จจัยความไม่ มนั่ คงทางสังคม ศาสนา การเมื อง เศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของประเทศที่ลงทุน

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

 เนื่ องจากกองทุนเป็ นกองทุนที่ ลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนของเงินสกุลของแต่ละประเทศ
แตกต่างจากสกุลเงินบาท ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงหรื อความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ลงทุนได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินบาท
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่ งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่า
กว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุ รกรรมป้ องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรื อสัญญาดังกล่าวได้
 กองทุน หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund มี แนวทางการบริ หารจัดการเชิ งรุ ก (Active Management) คือ มี
เป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง
และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจจะทาให้ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่ งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารที่กองทุนลงทุนจะมีราคา
ลดลง เนื่ องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้ม ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรื อศักยภาพโดยเปรี ยบเทียบกับ
หลักทรัพย์/ตราสารอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
 ประเด็นสาคัญของกองทุนนี้ที่ผสู ้ นใจลงทุนต้องรับทราบ
1. กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ซึ่ งเป็ นกองทุนที่ สามารถลงทุน
ในตราสารแห่ งหนี้ ท่ีมีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือ (unrated bond) ในอัตราส่ วนที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป จึงมีความเสี่ ยงสู งมากกว่า
กองทุนรวมทัว่ ไป
2.กองทุนนี้เป็ น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูม้ ีเงินลงทุนสู ง” ไม่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป จะเสนอขาย
เฉพาะต่อผูล้ งทุนดังต่อไปนี้เท่านั้น
(1) ผูล้ งทุ น ที่ มิ ใช่ ร ายย่อ ย (หมายถึ ง “ผูล้ งทุ น สถาบัน ” และ “ผูล้ งทุ น รายใหญ่ ” ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(2) ผูม้ ีเงินลงทุนสู ง (หมายถึง ผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป)
3. บริ ษทั จัดการขอแจ้งให้ท่านผูส้ นใจลงทุนทราบว่าท่านเป็ นผูล้ งทุนประเภทใด ดังนี้
3.1 ท่านเป็ น “ผูล้ งทุนสถาบัน” หากท่านเป็ นผูล้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิ ช ย์ (3) ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้ง ขึ้ น (4) บริ ษ ัท เงิ น ทุ น (5) บริ ษ ัท
เครดิตฟองซิ เอร์ (6) บริ ษทั หลักทรัพย์ (7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย (8) บริ ษทั ประกันชีวิต (9) กองทุนรวม (10) กองทุนส่ วน
บุคคลซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุน ตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของผูล้ งทุนรายใหญ่ (11) กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ (12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (13) กองทุนประกันสังคม (14) กองทุนการออมแห่งชาติ (15) กองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (16) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า (17)ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า (18) สถาบันการเงิ น
ระหว่างประเทศ (19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก (20) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (21) นิ ติบุคคลประเภทบรรษัท (22) นิ ติ
บุคคลซึ่ งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด (23) ผูล้ งทุน
ต่างประเทศซึ่ งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึ ง (22) (24) ผูจ้ ัดการกองทุนที่ มีชื่อในทะเบี ยนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
แต่งตั้งและการปฏิ บัติหน้าที่ ของผูจ้ ดั การกองทุน (25) ผูจ้ ดั การลงทุนที่ มีชื่อในทะเบี ยนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุนตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย







การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (26) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
3.2 ท่านเป็ น “ผูล้ งทุนรายใหญ่ที่เป็ นบุคคลธรรมดา” หากท่านเป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่ งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิ ต้ งั แต่ห้าสิ บล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
ของบุคคลนั้น หรื อ
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่สี่ลา้ นบาทขึ้นไป หรื อ
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
3.3 ท่านเป็ น “ผูล้ งทุนรายใหญ่ที่เป็ นนิติบุคคล” หากท่านเป็ นนิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป หรื อ
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
3.4 ท่านเป็ น “ผูม้ ีเงินลงทุนสู ง” หากท่านเป็ นผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
4. ผูล้ งทุนในกองทุนนี้ อาจได้รับการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการให้คาแนะนาการลงทุนแตกต่างจากมาตรฐานที่กาหนด
สาหรับลูกค้าที่เป็ นผูล้ งทุนทัว่ ไป
5. ในกรณี ที่ ผูส้ นใจลงทุน เป็ นผูล้ งทุ นสถาบัน บริ ษทั จัดการขอแจ้งให้ ท่านทราบว่าบริ ษทั จัดการจะไม่ ได้จัดให้ มีการประเมิ นความ
เหมาะสมในการลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน แต่ท้ งั นี้ ผูล้ งทุนสถาบัน สามารถแสดงความประสงค์ต่อบริ ษทั จัดการที่จะขอรับการ
ประเมินดังกล่าวได้
6. ในกรณี ที่ผสู ้ นใจลงทุนเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ที่เป็ นนิติบุคคล บริ ษทั จัดการขอแจ้งให้ท่านทราบว่าผูล้ งทุนรายใหญ่ที่เป็ นนิติบุคคล
อาจไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนก็ได้ หากได้แสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะไม่รับการประเมินดังกล่าวต่อ
บริ ษทั จัดการ
การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใ ช่ การฝากเงินและมี ความเสี่ ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็ นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ในกรณี ที่ผูล้ งทุนได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิจาก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทา
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสัง่ สับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยง
อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ กฎหมายอื่ น ทั้งในและต่ างประเทศที่ มี
ลักษณะเดียวกัน

 บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ผูม้ ีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง)
รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดิ นทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิ ติบุคคล
รวมถึ งบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งสาขาของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ ง
คาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้
รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนิ นการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคล
และนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

 บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 ผูล้ งทุนสามารถดู รายงานรอบระยะเวลาหกเดื อน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชี ของกองทุนรวม ผ่ านทางเว็บไซต์บลจ.ธนชาต
https://www.thanachartfundeastspring.com
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต
และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลักษณะที่สาคัญ
ชื่ อกองทุน

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

อายุโครงการ

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุ ดของโครงการ

จานวนเงินทุนโครงการ

1,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อาจเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1. ประเภทโครงการ
- กองทุนรวมผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนในตราสารแห่งทุน
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนแบบ Feeder Fund
2. นโยบายการลงทุน
1. กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุ นเดียว
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุน
ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมต่ างประเทศเพี ยงกองทุน เดี ยว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
(กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนดังนี้
• เพื่อสร้างรายได้ที่สม่าเสมอจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทวั่ โลก รวมถึงอนุพนั ธ์ทางการเงิน (FDIs)
• กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ที่ออกโดยประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Market)
• กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ และไม่ได้จากัดการลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities) และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency Exchange Contracts)
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) และตราสารที่
ไม่ได้จดั อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated debt securities)
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กองทุน บริ หารและจัดการโดย JP Morgan Asset Management ซึ่ งกองทุนจดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ ก ซึ่ งอยู่ภายใต้
UCITS บริ ษทั จัดการจะส่ งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิ งคโปร์ เพื่อซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และทาการซื้ อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก
ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ ยูโร เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคาสัง่ ซื้อขาย จากประเทศสิ งคโปร์ เป็ นประเทศอื่น ๆ และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดย
คานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิเป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
รับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2. กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM))
ส่วนกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเชิ งเปรี ยบเทียบของประเทศ ฐานะความเข้มแข็งของประเทศในเชิ งเปรี ยบเทียบเช่น สัดส่ วนหนี้ สาธารณะต่อจีดีพี
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสารองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรื อใน
ภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั กับประกาศสานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย การบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่ งอาจ
ทาให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. ส่ วนที่ เหลื ออาจพิจารณาลงทุนในหรื อมี ไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ สานักงาน ก.ล.ต
กาหนดหรื อเห็ น ชอบให้ กองทุ น ลงทุ น ได้ รวมถึ งการลงทุ น ในหลักทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิน อื่น หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอื่น ใน
ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรื อกองทุนรวมที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากในสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินที่เป็ นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่ งหนี้ในประเทศ
หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี
หรื อการลงทุนอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกหรื อเพื่อ
ป้องกันปั ญหาในการดาเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรื อเพื่อชาระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่ อง หรื อเพื่อการอื่นใด
ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน หรื อในกรณี ที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็ นต้น
4. เนื่องจากกองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมถึงความจาเป็ นในการดารงสภาพ
คล่องของกองทุนไว้บางส่วน ปริ มาณการซื้อขายของผูล้ งทุน รวมถึงการป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนต่ากว่ากองทุนหลัก ซึ่ ง
เหตุผลดังกล่าวมีส่วนทาให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถื อต่ากว่าที่ สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment grade)ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ขณะที่เริ่ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารอยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่ อถือลงต่ ากว่า Investment
grade กองทุนจะมีไว้ซ่ ึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่ วนให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
หรื อเห็นชอบให้ดาเนินการได้
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6. บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาเงินลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม
โดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน เช่น ในกรณี ที่มี ความผิดปกติ
ของตลาด หรื อในกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรื อการคาดการณ์ ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรื อกรณี อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อประกาศที่
เกี่ยวข้อง
3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
• ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของกาไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซ้ือ
หน่วยลงทุน
• กองทุนนี้จะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครั้ง
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณี ที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีจานวนน้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั
ต่า (ถ้ามี) หรื อในกรณี ที่จานวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท หรื อน้อยกว่า 0.25 บาทต่อ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ จานวนหน่วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีอยูจ่ ะไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติตามที่สงวนสิ ทธิไว้ขา้ งต้น
โดยบริ ษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว และ
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่ วยลงทุนสาหรับการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวตามที่นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนกาหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะติดประกาศที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อประกาศทาง website ของบริ ษทั จัดการ
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนนีเ้ ป็ น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่ อผู้ลงทุนที่มิใช่ รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสู ง” ไม่ เสนอขายให้ แก่ผ้ลู งทุนทั่วไป จะเสนอขายเฉพาะ
ต่ อผู้ลงทุนดังต่ อไปนีเ้ ท่ านั้น
(1) ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (หมายถึง “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)
(2) ผูม้ ีเงินลงทุนสู ง (หมายถึง ผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป)
บริษัทจัดการขอแจ้ งให้ ท่านผู้สนใจลงทุนทราบว่ าท่ านเป็ นผู้ลงทุนประเภทใด ดังนี้
2.1 ท่ านเป็ น“ผู้ลงทุนสถาบัน” หากท่านเป็ นผูล้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิ ช ย์ (3) ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั้งขึ้ น (4) บริ ษ ัท เงิ น ทุ น (5) บริ ษ ัท
เครดิตฟองซิเอร์ (6) บริ ษทั หลักทรัพย์ (7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย (8) บริ ษทั ประกันชีวิต (9) กองทุนรวม (10) กองทุนส่วนบุคคล
ซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุน ตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของผูล้ งทุนรายใหญ่ (11) กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ (12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (13) กองทุนประกันสังคม (14) กองทุนการออมแห่ งชาติ (15) กองทุนเพื่อการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (17)
ผูป้ ระกอบธุรกิจการซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า (18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (19)
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก (20) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท (22) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1)
ถึง (21) ถื อหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด (23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่ งมีลกั ษณะ
เดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22) (24) ผูจ้ ดั การกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน (25) ผูจ้ ดั การลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ ของผูจ้ ดั การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (26) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
2.2 ท่ านเป็ น “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา” หากท่านเป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิต้ งั แต่ห้าสิ บล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งใช้เป็ นที่พกั อาศัย
ประจาของบุคคลนั้น หรื อ
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่สี่ลา้ นบาทขึ้นไป หรื อ
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
2.3 ท่ านเป็ น “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เป็ นนิติบุคคล” หากท่านเป็ นนิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป หรื อ
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นบั รวมเงินฝาก)
2.4 ท่ านเป็ น “ผู้มีเงินลงทุนสู ง” หากท่านเป็ นผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
- กองทุนนี้ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q : กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด?
A : กองทุนนี้มีจานวนเงินทุนโครงการ เท่ากับ 1,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท
Q : กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A : - กองทุนนี้เป็ น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูม้ ีเงินลงทุนสู ง” ไม่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป จะเสนอขาย
เฉพาะต่อผูล้ งทุนดังต่อไปนี้เท่านั้น
(1) ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (หมายถึง “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(2) ผูม้ ีเงินลงทุนสู ง (หมายถึง ผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป)
- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อตราสารต่างประเทศที่ลงทุนและความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยผูล้ งทุนในกองทุนนี้สามารถยอมรับและเข้า
ใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้
- ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ ในลักษณะของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่ วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนั้นขึ้นกับการ
วางแผนการลงทุนของผูล้ งทุนแต่ละราย เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
แผนในการใช้เงินในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนนี้เป็ นทางเลือกสาหรับผูส้ นใจลงทุนที่รับความเสี่ ยงได้สูงหรื อต้องการกระจายการลงทุนบางส่วนมาลงทุนในตราสารที่มีความ
เสี่ ยงสู ง โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) และตราสารที่
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ไม่ได้จดั อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated debt securities)ในอัตราส่ วนที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป จึงมีความ
เสี่ ยงสู งมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A : - เนื่ อ งจากกองทุ น หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund สามารถลงทุ น ในตราสารแห่ ง หนี้ ที่ มี อ ัน ดับ ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ต่ ากว่าอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non-investment grade) หรื อ ที่ ไม่ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (unrated bond) ใน
อัตราส่ วนที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร
ซึ่งส่งผลให้ผลู ้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อทั้งหมดได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่
ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- กองทุ น หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึงมีความเสี่ ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสู งและสามารถรับความเสี่ ยงได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้าใจในความเสี่ ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- ผลประกอบการของกองทุนนี้ จะขึ้นอยู่กบั ผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่ งกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds –
Global Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(REITs) ซึ่ งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หากรายได้หลักหรื อราคาตลาดของ
หลักทรั พ ย์/ตราสารเหล่ านี้ ได้รับ ผลกระทบในทางลบ จากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ศักยภาพและความสามารถของผูบ้ ริ ห าร การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็ นต้น กรณี เหล่านี้จะมีผลลบต่อผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
นี้ดว้ ย
- กองทุนนี้ ไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครองเงินต้น หรื อรับประกันผลตอบแทน และเป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา (imposition of currency
repatriation restrictions) การเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบจากปั จจัยความไม่มนั่ คงทางสังคม ศาสนา การเมื อง เศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของประเทศที่ลงทุน
- เนื่ องจากกองทุนเป็ นกองทุนที่ ลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลของแต่ละประเทศ
แตกต่างจากสกุลเงินบาท ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงหรื อความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ลงทุนได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินบาท
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ ผูล้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่า
กว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุ รกรรมป้ องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรื อสัญญาดังกล่าว
ได้
- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund มีแนวทางการบริ หารจัดการเชิ งรุ ก (Active Management) คือ มี
เป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง
และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจจะทาให้ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารที่กองทุนลงทุนจะ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

มี ร าคาลดลง เนื่ อ งจากการวิ เคราะห์ ห ลักทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม แนวโน้ ม ภาวะเศรษฐกิ จ และตลาดทุ น หรื อ ศัก ยภาพโดย
เปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
Q : กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q : กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A : วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน
Q : กองทุนรวมต่ างประเทศที่กองทุนนี้จะพิจารณาลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญ และผลการ
ดาเนินงานอย่างไร?
A: ข้ อมูลกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมในต่ างประเทศที่กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม
ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะพิจารณาลงทุน”
แหล่งข้อมูล: www.jpmorganassetmanagement.com
1. JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Prospectus as of December, 2016
2. Fund Fact Sheet, November, 2016 ของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ทั้งนี้ ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็ นไปตามข้อมูลในหนังสื อชี้ชวน
ของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อที่มีการให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั ขึ้น
1.ข้ อมูลกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ชื่ อกองทุนรวมในต่ างประเทศ
ประเภทและวัตถุประสงค์การลงทุน

1)

2)
3)

4)

5)

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund มี
วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ที่สม่าเสมอจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ทวั่ โลก รวมถึงอนุพนั ธ์ทางการเงิน (FDIs)
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ที่ออก
โดยประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์อนื่ ๆ และไม่ได้จากัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities) และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency Exchange
Contracts)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (below investment grade) และตราสารที่ไม่ได้จดั
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated debt securities)
กองทุนอาจลงทุนในอนุพนั ธ์ทางการเงิน (FDIs) เพื่อให้กองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น อาจใช้เพื่อป้องกันความเสี่ ยง ซึ่ง
รวมถึงการลงทุนในฟิ วเจอร์ (Futures), ออปชัน่ (Option), Contract
for Difference, สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ที่เป็ นเครื่ องมือ
ทางการเงิน และออปชัน่ บนสัญญา Credit linked instrument,

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั จัดการ (Management Company)
อายุโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Redemption
Charge)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (Annual
Charge)
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Custodian)
Benchmark

Mortgage TBAs และสัญญาสวอป และตราสารหนี้อื่นๆ เช่น เกี่ยวกับ
สกุลเงิน และ Credit derivatives
6) เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสดโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงาน
7) กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่อยูภ่ ายใต้ UCITS และ UCIs อื่นๆ
8) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างๆ นอกเหนือจากสกุลเงิน
EUR โดยอาจป้องกันความเสี่ ยง หรื ออาจบริ หารโดยอ้างอิงกับ
Benchmark-ของกองทุน
31 สิ งหาคม 2555
ลักเซมเบอร์ก
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ไม่กาหนด
ไม่เกิน 5%
ไม่เกิน 0.50%
1.45% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return
Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to USD / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return
Gross) Hedged to USD

2. ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
• มูลค่าการลงทุนของท่านอาจลดลงหรื อเพิ่มขึ้นและอาจได้รับเงินลงทุนน้อยกว่าเงินที่ได้เริ่ มลงทุนไว้
• ผลตอบแทนที่นกั ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยขึ้นอยูก่ บั รายได้ เงินปันผล และผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งอาจติด
ลบในบางปี และไม่ได้รับประกันเงินปันผล
• มูลค่าของตราสารทุนอาจลง หรื อขึ้น โดยขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของแต่ละบริ ษทั และสภาวะทางการตลาด
• มูลค่าของหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้อาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย ความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยผูอ้ อกอาจผิดนัดชาระหนี้ หรื อถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยความเสี่ ยงเหล่านี้มกั จะ
เพิ่มขึ้นในกรณี เป็ นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
• นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่อาจประสบกับความไม่แน่นอนทางการเมือง กฎหมาย และสภาวะทางเศรษฐกิจ, การดูแลหลักทรัพย์
และการ Settlement ไม่ดีพอ, ความโปร่ งในน้อยและความเสี่ ยงทางการเงินมากขึ้น, สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่อาจมีความผัน
ผวน ตลาดเกิดใหม่ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ อาจมีความผันผวนสู งกว่า และมีสภาพคล่องต่า
กว่าตลาดทัว่ ไป
• ความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะไม่ได้วดั และอ้างอิงจาก Credit Agency อิสระ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

• การลงทุนใน REITs อาจเพิ่มความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และราคาที่ผนั ผวน ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ และ
อัตราดอกเบี้ย
• มูลค่าของอนุพนั ธ์ทางการเงิน (FDIs) อาจผันผวนอันเกิดจากมูลค่าของ underlying asset มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยเกิดกว่าจานวนเงินที่กองทุนได้ลงทุนไว้
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน การป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจ
ลดผลกระทบต่อการผันผวนของค่าเงินแต่ไม่เสมอไป
• หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมี ความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้และถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ผูล้ งทุนจะมีความเสี่ ยงจากการ
ผิดนัดชาระหนี้ และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ทั้งนี้ ท่านสามารถดูความเสี่ ยงเพิ่มเติมได้ใน Appendix 4-ปั จจัยความเสี่ ยงของ
กองทุนหลัก
3. Performance
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กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ข้ อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A : ต้องลงทุนขั้นต่า 500,000 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการ
ขายหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี )
ตัวอย่าง
กรณี บริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน เช่น เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 1.25
ของมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
1. กรณี สั่งซื้อครั้งแรก ผูล้ งทุนต้องลงทุนขั้นต่า 500,000 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน เช่น ผูล้ งทุนซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุน 500,000 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2433 บาทต่อหน่วย ดังนั้นกรณี ที่ลงทุน
500,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 48,168.16 หน่วย
2. กรณี สั่งซื้อครั้งถัดไป ผูล้ งทุนต้องลงทุนขั้นต่า 1,000 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน เช่น ผูล้ งทุนซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุน 1,000 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2433 บาทต่อหน่วย ดังนั้นกรณี ที่ลงทุน
1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 96.3363 หน่วย
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. การขายคืนหน่ วยลงทุนกรณีปกติ
ผูล้ งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 15:30 น. โดยบริ ษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว บริ ษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครั้ง โดยบริ ษทั จัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากเงินปันผลของของทุนหลัก
และ/หรื อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน และ/หรื อ รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ และ/หรื อรายการกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน และ/หรื อ กาไร
สะสม และ/หรื อเงินที่ได้จากการจ่ายคืนผลตอบแทน โดยพิจารณาจ่ายจากรายการที่เกิดขึ้นจริ ง ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือ
ต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในกรณี ที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ดาเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณี ที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีจานวนน้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ต่า (ถ้ามี) หรื อในกรณี ที่จานวนเงินที่
ได้รับจากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท หรื อน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จานวนหน่วย
ลงทุนที่ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่
สงวนสิ ทธิไว้ขา้ งต้น
โดยบริ ษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าว และบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวตามที่นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนกาหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการดังกล่าว โดยถื อว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดย
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะติดประกาศที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการและ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อประกาศทาง website ของบริ ษทั
จัดการ
(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยทุนเพิ่มเติม)
สถานที่ติดต่ อซื้อ-ขายหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
▪ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
▪ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-5281
▪ หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ. ธนชาตแต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”
เลขที่บญั ชีกระแสรายวัน
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สานักชิดลม
001-3-00417-4
2. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาเพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
3. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
4. ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาถนนหลังสวน
082-1-08292-7
5. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สาขาเพลินจิต
205-3-03201-3
6. ธนาคารออมสิ น
สาขาราชประสงค์
000000043935
โดยใช้ ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้ าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิ์ไม่ ขายหน่ วยลงทุน
A : บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
▪ ผูล้ งทุนที่ไม่มีคุณสมบัติ เป็ น ผูล้ งทุนที่ มิใช่รายย่อย (หมายถึง “ผูล้ งทุนสถาบัน ” และ “ผูล้ งทุน รายใหญ่ ”) และ/หรื อ ผูม้ ีเงิน
ลงทุนสู ง ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
▪ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อทาให้เกิดความเสี่ ยง
ทางกฎหมาย หรื อความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั จัดการหรื อกองทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่
ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยน ที่ไม่ได้มี
สัญชาติไทย โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความ
เสี่ ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
1) พลเมื องสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึ งดิ นแดนของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนัง สื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิ ติ
บุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึ งผูล้ งทุน ที่ ใช้ตัวแทนหรื อผูจ้ ดั การที่ ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
Q : กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกีย่ วกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่ง
ที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไว้แล้วได้เมื่อโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่า ย โอน ทรัยพ์สิน
ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อไม่สามารถได้รับขาระเงินจากทรัพย์สินตามกาหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษทั จัดการ กรณี ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการ
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่
บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มี เหตุการณ์ ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน แก่ผูล้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
การหยุดรับคาสัง่ ซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขาย
คืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมื อการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management Tools)
สาหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร
A: เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ของกองทุนในปัจจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อ
ลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษทั จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สาหรับในอนาคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอันได้แก่
ค่าธรรมเนี ยมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน ของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น บริ ษทั
จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทาง
อื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษทั จัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียด
การใช้เครื่ องมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดย
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

การใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง การ
ปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคานวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้ อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื้ อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาด
ของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้น
โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมตฐิานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ
- “Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณทที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิเกินระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้
Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ โดยคานึงถึ งประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มี หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้ อ
ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรื อ ต้นทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมิ นจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มี หลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษท
ั จัดการกาหนด โดย

พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมิ นจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่จะน าข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ด(ถ้ามี )มาใช้ในการพิ จารณาและหรื อตัดสิ น ใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสู งสุ ดที่
กาหนดไว้ในโครงการ
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมื อ swing pricing และบริ ษ ัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุน ดังกล่าวไปใช้ในการพิจ ารณาและหรื อตัดสิ น ใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่
ได้ดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรี ยกเก็บ
ไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
▪ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
▪ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่ วนของมูลค่าซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่ งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุน
เป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หวั ข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ใน gate period

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษ ัทจัด การจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 20 ของมู ลค่าทรั พ ย์สิน สุ ท ธิ ข องกองทุ น ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่
บริ ษทั จัดการกาหนด
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุนมี
ค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการ
ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวก มู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้ า (switch in) หั ก ด้ว ยมู ล ค่ าการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่ วน (pro-rata basis)
ของคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของ
คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
แต่ไม่ต่ ากว่า Redemption Gate ขั้นต่าที่ ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สู งสุ ด ที่ ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้ ง
อยูใ่ นรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุกชนิ ด(ถ้ามี ) มาใช้ในการพิ จารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคล้องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่
กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษ ัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมติ ฐานและหรื อการประเมิ นจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผูถ้ ือหน่วยอาจจะได้รับชาระเงินจากคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตาม
สัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของ
บริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และ
เป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน
▪ การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension
of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดย
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
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อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ สามารถขอรับหนังสื อ
ชี้ชวน คู่มือผูล้ งทุน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ /หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทาการทุกแห่ งของ
บริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทาการซื้อขายหน่วยลงทุน หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษทั
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
/หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกาหนด(ถ้ามี) โดยนาส่ ง
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้ดงั นี้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุ ป
วิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
▪ ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสารหลักฐาน

ตามที่นายทะเบียนกาหนด
▪ ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
▪ ทั้งนี้ สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้ อนและ
ผูร้ ับโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน
ทางไปรษณี ยแ์ ก่ผโู ้ อนและผูร้ ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
1. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
2. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวจะทาให้ผูถ้ ือ หน่ วยลงทุนไม่ใช่ผูล้ งทุนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็ น ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (หมายถึง “ผูล้ งทุนสถาบัน ”
และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่”) และ/หรื อ ผูม้ ีเงินลงทุนสู ง ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
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3. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี
หรื อความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ สิ ทธิในการโอนหน่วยลงทุน)
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั
จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุ ด ภายใน 2 วันทาการถัดไปในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ (ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสื อพิมพ์ที่
ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็นเหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ ประกาศล่วงหน้า)
และสามารถติดตามได้ทาง Website ของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com หรื อทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หมายเลข 0-2126-8399
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิให้แก่ผสู ้ งั่ ซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
โดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อนาย
ทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งเป็ นผูด้ าเนินการ
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน)
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
▪ กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
▪ กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน กรณี การเกินโดยเกิด
จากการลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
Q : ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิ
ออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไร
A : ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อโดยผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
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Q : กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่
กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
ผูล้ งทุนสามารถ ติดต่อที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help
Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ไม่มี บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q : ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A : ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ น จากัด (บลจ.
ออมสิ น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท เป็ นหนึ่ งในเจ็ดบริ ษทั แรกที่
ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ต่อมาได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ปั จจุบนั ดาเนิ นธุ รกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ โดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมธนชาติ จากัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาติ จากัดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงชื่ อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จากัดโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป
ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

100,000,000
10,000,000
100,000,000

บาท
หุ้น
บาท

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วยสถาบันการเงินภายในประเทศ 2 ราย โดยถือหุ้นในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารออมสิ น
3. อืน่ ๆ
คณะกรรมการบริษัทจัดการ มี 8 คน ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. คุณอดิศร
เสริ มชัยวงศ์

ร้อยละ 74.99
ร้อยละ 25.00
ร้อยละ 0.01

ประธานกรรมการ
กรรมการ

3. คุณไท เปง เบอร์นาร์ด เทีย

กรรมการ

4. คุณอนุวตั ิร์

กรรมการ

เหลืองทวีกุล

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

5. คุณมารี

แรมลี

กรรมการ

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท 95 กองทุน (ข้อมูล ณ 30 พ.ย 2563)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม 169,275,231,744.39 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 พ.ย 2563)
รายชื่ อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1. คุณโชติช่วง ธีรขจรโชติ
2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3. คุณอาพล โฆษิตาภรณ์
4. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
5. คุณวิภาสิ ริ เกษมศุข
6. คุณสมสุ ข สุ รัตนชัยการ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q : รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้ าที่
ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A : รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่ อ นามสกุล
นางสาวธีรนุช
ธรรมภิมุขวัฒนา

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท / MBA
(Finance) New York
University
- ปริ ญญาตรี / BBA
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA level I

ประสบการณ์ ทางาน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บลจ.ธนชาต
กลุ่มกองทุนต่างประเทศ
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง/ ฝ่ าย
ตราสารหนี้/ฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
- เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Q : รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

บริษัท
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

เบอร์ โทรศัพท์
0-2217-8000
0-2217-8852
0-2658-8954
0-2635-3123
0-2680-1383
0-2305-9000

ลาดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริ ษทั เอเชีย เวลท์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

เบอร์ โทรศัพท์
0-2670-8649
0-2695-5555
0-2658-5800 ต่อ 808
0-2638-5626
0-2299-8170
0-2658-9233
084-903-2703
0-2680-5061
0-2273-2189
0-2648-1718
0-2009-8888

หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282
รายชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ด้วย
ช่ องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ธนาคารธนชาต หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ www.thanachartfundeastspring.com

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ ยงในการลงทุนในกองทุนนี้จึงขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ เช่น
1. ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุ น หลั ก ) ซึ่ งเป็ นกองทุ น รวมใน
ต่างประเทศที่ กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย จะพิจารณาลงทุนรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อ ลักษณะที่
สาคัญของกองทุน“Q : กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนี้จะพิจารณาลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเสี่ ยง
ที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่างไร”
- เนื่ องจากกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund สามารถลงทุ นในตราสารแห่ งหนี้ ที่ มีอนั ดับความ
น่ าเชื่ อถื อต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรื อที่ ไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ (unrated bond) ใน
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

อัตราส่ วนที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตรา
สาร ซึ่งส่งผลให้ผลู ้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อทั้งหมดได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจจะไม่ได้รับเงิน
คืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- กองทุ น หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management (EPM)) จึ ง มี ค วามเสี่ ย งมากกว่ ากองทุ น รวมอื่ น จึ ง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสู งและสามารถรับความเสี่ ยงได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุน
รวมเมื่ อมี ความเข้าใจในความเสี่ ยงของสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า และ ผูล้ งทุน ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- กองทุน หลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจลงทุนในตราสารหนี้ unrated หรื อ non-investment grade
ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมทัว่ ไป ผูล้ งทุนจะมีความเสี่ ยงด้าน credit risk และ liquidity risk มากขึ้น
- ผลประกอบการของกองทุนนี้จะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของกองทุนหลักที่ลงทุน ซึ่ งกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds
– Global Income Fund ซึ่ งเป็ นกองทุ น ที่ ล งทุ น ในตราสารหนี้ ตราสารทุ น และหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ซึ่ งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)หากรายได้หลัก
หรื อราคาตลาดของหลักทรัพย์/ตราสารเหล่านี้ ได้รับผลกระทบในทางลบ จากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพและความสามารถ
ของผูบ้ ริ หาร การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจ การแข่งขัน เป็ นต้น กรณี เหล่านี้ จะมีผลลบต่อผลตอบแทนและมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ดว้ ย
- กองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund มีแนวทางการบริ หารจัดการเชิ งรุ ก (Active Management) คือ
มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริ หารความ
เสี่ ยง และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจจะทาให้ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึง
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารที่กองทุน
ลงทุนจะมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรื อศักยภาพ
โดยเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
2. กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย มีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพี ย งกองทุ น เดี ย ว คื อ กองทุ น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund โดยผูจ้ ัด การกองทุ น จะบริ ห ารจัด การเชิ ง รั บ
(Passive Investment Risk) ผูจ้ ดั การกองทุนจะไม่ได้ใช้การบริ หารการลงทุนแบบเชิ งรุ ก (actively managed) จึงอาจได้รับผลกระทบ
ทางลบจากการปรับ ตัวลดลงของมูลค่าหน่ วยลงทุน ของ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ที่ กองทุน นี้
ลงทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนนี้ จะไม่ได้พยายามบริ หารกองทุนแบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่ กองทุนไปลงทุน เช่ น การเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็ นต้น
การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศในตราสารที่ ออกโดยภาคเอกชน รั ฐบาล หรื อองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law
entities) ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทัว่ ไปความเสี่ ยง
ในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ ยงสู งขึ้น เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศที่อยูใ่ นช่วงกาลังพัฒนา (Developing Countries)
และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนในต่างประเทศ
ลงทุ น เช่ น ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากกฎเกณฑ์ และข้อก าหนดในการลงทุ นหรื อการเรี ยกคื นทรั พย์สิ นหรื อสิ ทธิ กลับคื นสู่ ประเทศนั้น ๆ
(investment and repatriation restrictions) ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากโอกาสที่ ตลาดใน
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดในประเทศที่ มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ ยงจากการเข้ามามี
บทบาทหรื อการแทรกแซงของภาครั ฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมู ลที่ เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุ น หรื อระดับความเคร่ งครั ดที่ ต่ ากว่าใน
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน ความหลากหลายของจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจากัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดที่พฒั นา
แล้ว ซึ่ งข้อจากัดของตลาดในประเทศกาลังพัฒนาเหล่านี้ อาจมี ผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่
ต้องการ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในใน
ระบบเศรษฐกิ จและการเมื องในระดับนานาชาติ และระดับภู มิ ภาค ความเสี่ ยงในการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการควบคุ มอัตรา
แลกเปลี่ยน หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรื อเงินเฟ้ อ รวมถึงความจากัด
ของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
2. ความเสี่ยงด้ านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกี่ยวกับภาษีอาจมี ผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรื อกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผลู ้ งทุน
3. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ ได้
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มี
ความชัดเจน หรื อมีการเปลี่ยนแปลง หรื อขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความเสี่ ยงจากการก่อการร้าย (terrorist
actions) ความเสี่ ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนั้น ๆ
ความเสี่ ยงในกรณี ที่ ห น่ วยงานก ากับดู แล (regulators) หน่ วยงานก ากับ ดู แลตนเอง (self-regulatory organizations) หรื อตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณี ที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุ กเฉิ น มาตรการที่หน่วยงานเหล่านี้บงั คับใช้ใน
อนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
4. ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะทาให้
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศที่
ไปลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ทั้งนี้
กองทุนอาจไม่จาเป็ นจะต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทเต็มจานวนหรื อตลอดเวลา
จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การ
ทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ได้แก่ โอกาสที่ราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ หรื อกองทุนต่างประเทศที่มีการ
ลงทุนในตราสารหนี้ จะมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ทั้งนี้ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นส่ วนหนึ่ งของความเสี่ ยงจากความผันผวน ของราคาตราสาร
(Market Risk) ซึ่ งโดยหลักการคือ โอกาสที่ ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่ องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น จึงมีความเสี่ ยงของการผันผวนของราคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งจะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วย
6. ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ ออกตราสารหรื อคู่ สั ญญาไม่ สามารถปฏิ บั ติ ตามข้ อผู กพันหรื อสั ญญาได้ (Default Risk/Credit Risk/Business
Risk/Counter-party Risk) ได้แก่ โอกาสที่ผอู ้ อกตราสารแห่ งหนี้ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้
หรื อความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นเนื่ องจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เอง โดยปั จจัยหลักที่มีผลต่อผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสารนั้น อาจ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ประกอบด้วย ประเภทของบริ ษทั ขนาดของบริ ษทั โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริ หาร
เป็ นต้น
รวมถึงในกรณี ที่กองทุนเข้าทาสัญญาหรื อข้อผูกพันกับคู่สัญญา เช่น การทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ ยงหากคู่สัญญาที่
กองทุนทาธุ รกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรื อสัญญาดังกล่าวได้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันได้อย่างสมบูรณ์ ใน
การบริ หารความเสี่ ยงในส่ วนนี้ กองทุนจะพิจารณาปั จจัยพื้นฐานของคู่สัญญาก่อนเข้าทาสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่ อถือ
ของคู่สัญญา เป็ นต้น
และโอกาสที่ราคา หรื อผลตอบแทนของหุ้นหรื อตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ผล
การดาเนินงาน ความสามารถของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ความเสี่ ยงด้านการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นหรื อ ตราสาร
รวมถึงความเสี่ ยงเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็ นต้น
7. ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้ อหรื อขายตราสารที่ถือครองอยู่ใน
ราคา จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึ งถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อกาหนดสัดส่ วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้ และ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบหรื อ
ทาให้กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ หรื อส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ งอาจทาให้กองทุนไม่สามารถซื้ อ หรื อ
ขายคืน และได้รับเงินจากการขายคืนหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามจานวนและหรื อเวลาที่กาหนด
8. ความเสี่ ยงจากการลงทุนในสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของกองทุน คือการที่ผูล้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ ยงของกองทุนได้ท้งั หมด
9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ในต่ างประเทศ
ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในกองทุนอีทีเอฟในต่างประเทศ จะมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์/สิ นทรัพย์ของ underlying index เช่ น
ความเสี่ ยงของหุ้น ความเสี่ ยงของตราสารหนี้ และความเสี่ ยงอื่น เช่น
- ความเสี่ ยงของประเภทหลักทรัพย์/สิ นทรัพย์ที่ ETF ลงทุน (Asset Class Risk) : ETF อ้างอิงกับดัชนีหนึ่งๆ (underlying index) อาจจะมี
ผลการดาเนินงานต่ากว่าหรื อสู งกว่า ETF ที่อา้ งอิงกับดัชนีอื่นๆ ได้
- ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) : ในกรณี ของ ETF ลงทุนอ้างอิงกับดัชนี ที่มีการกระจุกตัวในการลงทุน เช่น
ภูมิภาค ประเทศ หรื อ กลุ่มธุรกิจ หากมีปัจจัยลบมากระทบภูมิภาค ประเทศ หรื อกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ETF ดังกล่าวอาจได้รับผลลบหรื อ
มีความผันผวนมากกว่า
- ความเสี่ ยงในการบริ หาร (Management Risk) : ETF อาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจาก
กลยุทธ์การบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุนของ ETF นั้นๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดาเนินงานไม่เป็ นตามที่คาดหวัง
- ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk) : มู ลค่ าทรั พย์สินสุ ทธิ ของ ETF (NAV) จะเปลี่ ยนแปลงขึ้ นลงตามมู ลค่ าของหลักทรั พย์หรื อ
ทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ของตลาดและภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขาย ETF ในตลาดหลักทรั พย์ต่างๆ เช่ น ความไม่ แน่ นอนในสภาพคล่อง การถูกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน : กรณี ที่ ETF ไม่เปิ ดรับคาสั่งซื้ อขายอาจทาให้ราคาที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์มี premiums หรื อ discounts
มากกว่าปกติได้ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจมีการสั่งหยุดตามกฎของตลาดหลักทรัพย์น้ นั ๆ และความเสี่ ยงที่ราคา ETF อาจ
ซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ในราคาที่ แตกต่างจาก NAV และอาจมี การเปลี่ ยนขึ้นลงตามความต้องการซื้ อ-ขายของผูล้ งทุ นตลอด
ช่วงเวลาเปิ ดซื้อขาย (trading hours) และอาจมีความแตกต่างจาก NAV มากเมื่อตลาดผันผวน ซึ่งอาจทาให้เกิดผลขาดทุนจากการซื้ อขาย
ได้ และการซื้อขาย ETF มีค่าใช้จ่าย เช่น brokerage fees เป็ นต้น
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

- ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการบริ หารจัดการเชิ งรั บ (Passive Investment Risk) : ETF ไม่ได้ใช้การบริ หารการลงทุ นแบบเชิ งรุ ก (actively
managed) จึงอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของ underlying index โดยผูจ้ ดั การกองทุน ETF จะไม่ได้พยายามบริ หาร
กองทุนแบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
- ความเสี่ ยงในการการเบี่ ยงเบนจาก underlying index (Tracking Error Risk) : ETF มีความเสี่ ยงที่ จะไม่ได้เคลื่ อนไหวขึ้นลงเท่ากันกับ
underlying index อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ ETF การคานวณ การเปลี่ยนแปลงของ underlying index
และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งความเสี่ ยงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรื อผิดปกติ
10. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ กรณี ที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรื อผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ ง ๆ กลับมาในประเทศได้
หรื อมีขอ้ จากัดในการนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรื อ ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ในการดาเนินการ
เป็ นต้น
11. ความเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ ยงที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรื อนโยบาย
การลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องดาเนินการตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds
– Global Income Fund หรื อตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่ วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
2.3 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
ไม่เกิน 15%
rating
3 หน่วย CIS
3.1 ในประเทศ
ไม่เกิน 20%
3.2 ต่างประเทศ
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคาร
สู งกว่า
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

พาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบfiling
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรื อของตลาดซื้อขาย อัตราใดจะสู งกว่า
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่าง (1) 10% หรื อ
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน (2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่
SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ลงทุนใน benchmark + 5%
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย หรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าวซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน
SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนั้นในต่างประเทศ หรื อผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย) หรื อตราสาร Basel III
6.4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET
หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่าหรื อ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.4.2.1 หรื อ 6.4.2.2ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็ นสมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (DW)
6.6 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
ไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้า ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
เป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
แล้วแต่อตั ราใดจะสู งกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ข้ อ
1

2

3

4

5

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้
หน่วย CIS
3.1 ในประเทศ
3.2 ต่างประเทศ
ตราสารดังนี้ (total SIP)
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง (Hedging)

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบ
ปี บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่
มีอายุโครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ
1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงิ นฝากหรื อตราสารเที ยบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1 หุ้นของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจานวน
หุ้นของบริ ษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
นั้น (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์)
2 ตราสารหนี้ และตราสาร Basel III ของผู ้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ออกตราสารรายนั้ น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบ
ภาครัฐไทย)
ระยะเวลาบัญ ชี ล่ าสุ ด ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทาง
การเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชี ถ ัด ไปและยังไม่
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ข้ อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
ปรากฎในงบการเงิ น ล่ าสุ ด บลจ. อาจน ามู ล ค่ าหนี้ สิ น ทางการเงิ น
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุ ดด้วยก็
ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกราย
นั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ น
รายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรื อไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดี ยวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณี ที่ผูอ้ อกตราสารได้มีการยื่น
แบบแสดงรายการข้อ มู ล การเสนอขายหลักทรั พ ย์ใ นลัก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ บุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อ กองทุ น
CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้การคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุน

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ***

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ไม่เกิน 2.140%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ไม่เกิน 2.140%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
เรี ยกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมใน
หน่วย
การขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้า
มี) โดยจะไม่เรี ยกเก็บซ้ าซ้อน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย หรื อตามอัตราที่นาย
ทะเบียนกาหนด

เรียกเก็บจริง***
2561
2562
2563
1. กรณี ลงทุนน้อยกว่า 50 ลบ. เรี ยกเก็บ 1.3375%
2. กรณี ลงทุนตั้งแต่ 50 ลบ. ขึ้นไป เรี ยกเก็บ
0.6687%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
เรี ยกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรี ยกเก็บซ้ าซ้อน
ตามที่จ่ายจริ ง

*บริ ษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมกับผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ
รายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
**ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
***ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเกิดขึ้น
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2. ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ*

เรียกเก็บจริง*
2562
0.802%
0.032%
0.134%

ไม่เกิน 2.140%
ไม่เกิน 0.696%
ไม่เกิน 0.134%

2561
0.802%
0.032%
0.134%

2563
0.803%
0.032%
0.134%

ตามที่จ่ายจิรง

-

-

0.014%

2.380

0.021%

0.010%
0.019%

0.013%
0.023%

ไม่เกิน 0.803%

-

-

-

ไม่ เกิน 5.350%
ตามที่จ่ายจริ ง

0.989%
-

0.997%
-

1.019%
-

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
*** ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)

2561
0.17

2562
0.02

2563
0.06

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์ สินอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมผสม
JPGIAHD
JPMorgan Investment Funds-Global
Income Fund -A USD HDG D

วันครบ จานวนหน่วย
มูลค่าตาม
ร้ อยละของ
กาหนด
(พัน
ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)
100.00
100.00
100.00
100.00

93.90
93.90
93.90
93.90

17,613.65

8.50

17,441.78

17,613.65
17,446.17

8.50
8.42

164.30

167.48

0.08

(4,771.94)
(421.09)
(4,350.86)

(2.30)
(0.20)
(2.10)

(221.05)
0.00
(221.05)

(0.10)
0.00
(0.10)

207,285.59

100.00

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

BANK DEPOSIT
FCD-USD

F1+(tha)*

BBB+*

Baa1*

การป้ องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่วงหน้า
สั ญญาซื้ อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์อื่นและหนีส้ ิ นอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ินอื่น
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร

ร้ อยละ
ของมูลค่า
ทรัพย์สิน
สุ ทธิ

194,664.93
194,664.93
194,664.93
194,664.93

42.33

194,664.93
194,664.93
194,664.93
194,664.93

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

194,664.93

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

TRIS
AAA*
AAA*
AAA*
AAA*

อันดับความน่าเชื่ อถือ
FITCH
S&P
AAA*
BBB+*
AAA*
BBB+*
AAA*
BBB+*
AAA*
BBB+*

Moody's
Baa1*
Baa1*
Baa1*
Baa1*

วัตถุประสงค์

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กาไร/ขาดทุน (บาท)

ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง

(421,086.43)
(4,278,913.57)
(467,510.87)
395,566.30

(0.20%)
(2.06%)
(0.23%)
0.19%

(421,086.43)
(4,278,913.57)
(467,510.87)
395,566.30

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์ หรือบริ ษทั เงิ นทุน
เป็ นผูอ้ อก/ผูส้ งจ่
ั ่ าย/ผูร้ บั รอง/ผูร้ บั อาวัล/ผูส้ ลักหลัง/ผูค้ าํ้ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)
(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
รวม
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบ่ ริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

-

-

17,446.17

8.42%

-

-

167.48

0.08%

17,613.65

8.50%

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
AAA(tha)
AAA
AA(tha)
AA
A(tha)
A
BBB(tha)
BBB
BB(tha)
BB
B(tha)
B
CCC,CC,C(tha)
C
DDD,DD,D(tha)
D

ความหมายของเรทติง้
ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด
กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก
(Investment grade bonds)
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
(Speculative Grade Bonds)
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
T1
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F1
แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ยิ่งขึ้น
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
T2
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F2
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา
T3
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
F3
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา
T4
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ
B
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น
C
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น
D
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-) ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน "กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล อินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย"

T-INCOMEAI1
ดัชนีมาตรฐาน2
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย (บาท)

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ตั้งแต่ จัดตั้ง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน 1

31 ส.ค. 63
ถึง
30 พ.ย. 63

31 พ.ค. 63
ถึง
30 พ.ย. 63

30 พ.ย. 62
ถึง
30 พ.ย. 63

30 พ.ย. 60
ถึง
30 พ.ย. 63

ถึง
30 พ.ย. 63

ถึง
30 พ.ย. 63

1 ธ.ค. 58
ถึง
30 พ.ย. 63

4.04
1.53
10.6639

8.96
7.76
10.1822

0.46
10.63
11.0438

1.03
4.66
10.7575

-

-

2.10
4.85
10.0000

หมายเหตุ :
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมาตรฐาน คือ ค่าเฉลี่ยของ 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)Hedged to USD/ 35% MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to USD/ 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD

1

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

คาเตือน / ข้ อแนะนา
 กองทุน เปิ ดกองทุน เปิ ดธนชาตโกลบอลอิน คัม ห้ ามขายผู้ลงทุน รายย่ อย เป็ นนิติบุ คคลแยกต่ างหากจากบริ ษั ทจัดการ ดังนั้น บริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลเฮลธ์ แคร์ ทั้งนี้ ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
 บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ธนชาต
จากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ รับการแต่ งตั้งจากบริษัท
จัดการ(ถ้ ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้ อมูลดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ธนชาต จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
 ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้อ มูลที่ อาจมีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุ รกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ยวข้ อง (Connected person) ได้ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการหรื อโดยผ่ าน
เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้ รับการ
แต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ
 บริ ษัทจัดการและ/ หรื อผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ งตั้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิม่ เติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมาย
หรื อตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่ อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทั้งนี้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ
หรื อการสั่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้ จัก
ตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า
(CDD) ให้ บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การฟอกเงินดังกล่ าว บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้ องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปิ ดบัญ ชี เพื่ อใช้ บริ การใหม่ การทาธุ รกรรมของลูกค้ าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลู กค้ าให้ เป็ นปั จจุบันเป็ นระยะๆ รวมทั้งการ
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์ กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสื อ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่ วน
เป็ นต้ นซึ่งจัดตั้งขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่ าว 3)หน่ วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่ อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรื อชาระ/รับ

ชาระเงิน เกี่ ยวกับ หน่ วยลงทุ น ดั ง กล่ าวในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ทั้ งนี้ รวมถึ งผู้ ลงทุ น ที่ ใช้ ตั วแทนหรื อผู้ จั ด การที่ ต้ั งอยู่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่ งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น
 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
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JPMorgan Investment Funds -

Synthetic risk and reward indicator

Global Income Fund

Lower risk/ potential
reward Not risk
risk--free

Class: JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)

Fund ratings

Fund overview
ISIN
LU0815074496

Bloomberg
JPGIAHD LX

Reuters
LU0815074496.LUF

Investment objective: To provide regular income by investing primarily in a
portfolio of income generating securities, globally, and through the use of
derivatives.
Investment approach
l Multi
Multi--asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset
Management's global investment platform, with a focus on risk
risk--adjusted
income.
l Flexible implementation of the managers
managers’’ allocation views at asset class and
regional level.
Portfolio manager(s)
Michael Schoenhaut
Eric Bernbaum
Gary Herbert

Fund assets
EUR 23786.0m

Investment
specialist(s)
Mark S Jackson
Olivia Mayell
Jakob Tanzmeister

Fund launch
11 Dec 2008

NAV
USD 136.67

Morningstar Category

TM

Higher risk/
potential reward

As at 31 October 2021
USD Moderate Allocation

Performance
1 Class: JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)
2 Benchmark: 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index

(Total Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net)
Hedged to USD / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return
Gross) Hedged to USD

GROWTH OF USD 100,000(in thousands) Calendar years

Domicile
Luxembourg
Entry/exit charges
Entry charge (max) 5.00%
Exit charge (max) 0.50%
Ongoing charge 1.42%

Class launch
31 Aug 2012

Fund reference
currency EUR
Share class
currency USD

ESG information

30 Nov 2016

30 Nov 2021

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)
2016
6.65
11.99

2017
8.59
11.04

2018
-4.62
-3.23

2019
13.99
18.62

CUMULATIVE
3 months
-1.36
-0.63

1 year
8.48
10.16

3 years
6.97
10.77

2020
3.04
9.97

YTD
6.75
7.81

RETURN (%)

ESG approach - Integrated

1 month
-1.11
-0.91

This fund considers financially material Environmental, Social and Governance
(ESG) factors in investment analysis and investment decisions, with the goal of
enhancing long
long--term, risk
risk--adjusted financial returns.

ANNUALISED
5 years
Launch
5.83
5.67
9.02
8.29

PERFORMANCE DISCLOSURES
Past performance is not a guide to current and future performance. The
value of your investments and any income from them may fall as well as
rise and you may not get back the full amount you invested.

ESG
For more information on environmental, social and governance (ESG)
integration and our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset
Management please visit https://am.jpmorgan.com/lu/esg
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Class: JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)

Dividend History
Amount
Record Date
$0.4430 07 Sep 2021
$0.4430 12 Oct 2021
$0.4800 08 Nov 2021

PORTFOLIO ANALYSIS

Payment Date
15 Sep 2021
20 Oct 2021
16 Nov 2021

Mth Dividend Yield Annualised yield
0.32 %
3.87 %
0.32 %
3.94 %
0.34 %
4.20 %

Measurement
Beta
Annualised volatility (%)
Sharpe ratio

3 years
0.90
9.45
0.70

5 years
0.90
7.73
0.63

REGIONS (%)

Holdings As at 31 October 2021
TOP 10

Sector

% of assets

BC RTY Covered Call Note 11/21
CITI RTY Covered Call Note 11/21
BNP RTY Covered Call Note 01/22
BNP RTY Covered Call Note 01/22
RBC RTY Covered Call Note 12/21
BNP RTY Covered Call Note 01/22
Prologis
Taiwan Semiconductor
Roche
Nestle

Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.6
0.5
0.5
0.4

VALUE AT RISK (VAR)
VaR

25.9
17.7
10.0
7.8

6.0 Global REITs
Emerging
5.4
Markets Equity
Non
Non--Agency
5.0
Securitized
Global
2.5 Infrastructure
Equity
3.4 Others
3.2 Cash

US High Yield
Global Equity
Preferred Equity
European Equity
European High
6.9
Yield
6.2 Covered Call

Average duration: 5.5 yrs

Fund
4.16%

1.8
3.2

Japan
Cash

ASSET ALLOCATION (%)

BOND QUALITY BREAKDOWN (%)
AAA: 1.3%
AA: 1.6%
A: 0.9%
BBB: 16.2%
< BBB: 76.0%
Non Rated: 4.0%

57.6 United States
19.2 Europe ex
ex--UK
Emerging
7.9
Markets
5.0 United Kingdom
3.4 Canada
1.9 Asia ex
ex--Japan

Benchmark
4.01%

Key risks
The Sub
Sub--Fund is subject to Investment risks and Other associated risks
from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective.
The table on the right explains how these risks relate to each other and
the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in
the Sub
Sub--Fund.
Investors should also read Risk Descriptions in the Prospectus for a full
description of each risk.

Investment risks Risks from the Sub
Sub--Fund
Fund’’s techniques and securities

Techniques
Derivatives
Hedging

Securities
China
Contingent convertible
bonds
Convertible securities
Debt securities
- Below investment
grade debt
- Government debt

- Investment grade debt
- Unrated debt
Emerging markets
Equities
MBS/ABS
REITs

▼
Other associated risks Further risks the Sub
Sub--Fund is exposed to from its use
of the techniques and securities above
Credit
Currency

Interest rate
Liquidity

Market

▼
Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above
Loss
Shareholders could lose
some or all of their
money.
GENERAL DISCLOSURES
Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Investor
Information Document (KIID) and any applicable local offering
document. These documents, as well as the annual and semi-annual
reports and the articles of incorporation, are available in English free
from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management
regional contact, the fund’s issuer (see below) or at www.jpmam.lu. A
summary of investor rights is available in English at
https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights. J.P. Morgan Asset
Management may decide to terminate the arrangements made for the

Volatility
Shares of the Sub
Sub--Fund
will fluctuate in value.

Failure to meet the SubFund’s objective.

marketing of its collective investment undertakings in accordance with
Article 93a of Directive 2009/65/EC and Article 32a of Directive
2011/61/EU.
This material should not be considered as advice or an investment
recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed
since the report date. No provider of information presented here, including
index and ratings information, is liable for damages or losses of any type
arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no
liability in respect of any error or omission is accepted.
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Class: JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)

To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and
monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory
obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and
processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA
Privacy Policy www.jpmorgan.com/emea
www.jpmorgan.com/emea--privacy
privacy--policy
For additional information on the sub
sub--fund
fund’’s target market please refer to the
Prospectus.
Synthetic risk and reward indicator Based on share class volatility for the
past 5 years. See Key Investor Information Document (KIID) for details.
Performance information
Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown
based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross)
reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit
fees.
The return of your investment may change as a result of currency fluctuations
if your investment is made in a currency other than that used in the past
performance calculation.
Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in
them.
The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced
in the Sub
Sub--Funds' Investment Objective and Policy.
Dividend income shown is gross of any applicable tax.
Our primary aim is to maximise yield and as such the portfolio does not have a
target of outperforming the benchmark. The Benchmark provides an
indication of the risk profile of the fund.
Holdings information
Top 10 holdings exclude derivative instruments, cash and cash equivalents.
Non rated includes equities.
VaR is a means of measuring the potential loss to a Sub
Sub--Fund due to market
risk and is expressed as themaximum potential loss at a 99% confidence level
over a one month time horizon. The holding period for the purpose of
calculating global exposure is one month.
INFORMATION SOURCES
Fund information, including performance calculations and other data, is
provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the
asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates
worldwide).
All data is as at the document date unless indicated otherwise.
© 2021 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein:
(1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3)
is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor

09zs210510160326

its content providers are responsible for any damages or losses arising from
any use of this information.

Benchmark Source: MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related
to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or
implied warranties or representations with respect to such data (or the results
to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly
disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability
or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without
limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any
third party involved, in or related to compiling, computing, or creating the
data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or
any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of
such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is
permitted without MSCI's express written consent.
Benchmark source: The Products are not sponsored, endorsed, sold or promoted
by Bloomberg Barclays Capital, and Bloomberg Barclays Capital makes no
warranty, express or implied, as to the results to be obtained by any person or
entity from the use of any index, any opening, intra
intra--day or closing value
therefor, or any data included therein or relating thereto, in connection with
any Fund or for any other purpose. Bloomberg Barclays Capital
Capital’’s only
relationship to the Licensee with respect to the Products is the licensing of
certain trademarks and trade names of Bloomberg Barclays Capital and the
Bloomberg Barclays Capital indexes that are determined, composed and
calculated by Bloomberg Barclays Capital without regard to Licensee or the
Products.
ISSUER
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, LL--2633
Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.
DEFINITIONS
NAV Net Asset Value of a fund
fund’’s assets less its liabilities per Share.
Beta a measure of a fund
fund’’s sensitivity to market movements (as represented
by the fund
fund’’s benchmark). A beta of 1.10 suggests the fund could perform
10% better than the benchmark in up markets and 10% worse in down
markets, assuming all other factors remain constant.
Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the
extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility
means that the returns have been more variable over time. The measure is
expressed as an annualised value.
Sharpe ratio measures the performance of an investment adjusting for the
amount of risk taken (compared a risk
risk--free investment). The higher the
Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม หามขายผูลงทุนรายยอย Thanachart Global Income
Fund Not for Retail Investors

กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย

กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม หามขายผูลงทุนรายยอย
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม หามขายผูลงทุนรายยอย
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors
ชื่อยอโครงการ : T-INCOMEAI
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
1. กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปน “กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง” ไมเสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป
จะเสนอขายเฉพาะตอผูลงทุนดังตอไปนี้เทานั้น
(1) ผูลงทุนที่มิใชรายยอย (หมายถึง “ผูลงทุนสถาบัน” และ “ผูลงทุนรายใหญ” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย)
(2) ผูมีเงินลงทุนสูง (หมายถึง ผูที่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแตหาแสนบาทขึ้นไป)
2. กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนมี
เปาหมายที่จะเนนลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอรก
โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) ซึ่งออกโดยผูออก
ตราสารทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม (Emerging Market)
โดยกองทุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนตางประเทศเพื่อเปนทางเลือกและเปนชองทางใน
การลงทุนใหแกผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ
3. ผูลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้ จึงตองสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตางประเทศ และความเสี่ยงของการลงทุนใน
ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือที่ไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(unrated bond) ในอัตราสวนที่มากกวาอัตราสวนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป และยังคงมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนดวย เพราะ
กองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได
จากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
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ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
0
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
1. กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเปาหมายที่จะเนนลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทุนหลัก)
ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนดังนี้
• เพื่อสรางรายไดที่สมํ่าเสมอจากการลงทุนในหลักทรัพยทั่วโลก รวมถึงอนุพันธทางการเงิน (FDIs)
• กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ที่ออกโดยประเทศตางๆ รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Market)
• กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยอื่นๆ และไมไดจํากัดการลงทุนในหลักทรัพยแปลงสภาพ (Convertible Securities) และสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency Exchange Contracts)
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (below investment grade) และตราสารที่ไมได
จัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated debt securities)
กองทุนบริหารและจัดการโดย JP Morgan Asset Management ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอรก ซึ่งอยูภายใต UCITS
บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร เพื่อซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบอรก (Luxembourg) และทําการซื้อขายหนวยลงทุนโดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลัก
จะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางๆ เชน ดอลลารสหรัฐ ยูโร เปนตน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการสงคํา
สั่งซื้อขาย จากประเทศสิงคโปร เปนประเทศอื่น ๆ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเปนสําคัญ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว
2. กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efﬁcient portfolio management(EPM))
สวนกองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัมหามขายผูลงทุนรายยอย อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยู
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กับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
เปรียบเทียบของประเทศ ฐานะความเขมแข็งของประเทศในเชิงเปรียบเทียบเชน สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี ดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทุนสํารองระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ย แนวโนมคาเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบานหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่
กองทุนลงทุน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองไมขัดกับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.และธนาคารแหงประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
3. สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดหรือ
เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
4. เนื่องจากกองทุนนี้มีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ตองหักออกจากกองทุน รวมถึงความจําเปนในการดํารงสภาพ
คลองของกองทุนไวบางสวน ปริมาณการซื้อขายของผูลงทุน รวมถึงการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยู
กับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปจจัยเหลานี้อาจมีผลทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนตํ่ากวากองทุนหลัก ซึ่งเหตุผลดังกลาว
มีสวนทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไมไดเคลื่อนไหวขึ้นลงตามกองทุนหลักอยางสมบูรณ
5. ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัมหามขายผูลงทุนรายยอย จะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และจะไมลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (NonInvestment grade)ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted Securities) ยกเวนในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงตํ่ากวา Investment grade กองทุนจะมีไวซึ่ง
ตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบใหดําเนินการได
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวมโดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขรายละเอียดโครงการกองทุน เชน ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือใน
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือ
กรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได เชนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวของ
เงื่อนไขอื่นๆ
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหในกรณีที่กองทุนเปนกองทุนรวมที่
ลงทุนในตางประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเพื่อกองทุนดังกลาวตองเปนการลงทุนในตางประเทศ
(offshore investment) เปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

•ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิก
ภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน ( classes หรือ sub-classes of shares) ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
และรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนที่
แตกตางไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ เชน กรณีที่กองทุนรวมตางประเทศกองเดิมเลิกกองทุนหรือ มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนหรือขนาดกองทุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการซื้อขาย คาธรรมเนียมและคาใชจาย
เปลี่ยนบริษัทจัดการ หรือเปลี่ยนบุคลากรที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการกองทุน กรณีที่ผลการดําเนินงานของกองทุนตางประเทศและ
ตัวแปรอื่นๆ เชน ความเสี่ยง ทําใหกองทุนตางประเทศอื่นมีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนมากกวา โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะใชดุลพินิจของบริษัทจัดการในการประเมินผลดังกลาว กรณีที่กฎการลงทุนในตางประเทศจะทําใหกองทุนนี้ไมสามารปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย/หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได กรณีที่กองทุนรวมตางประเทศมีการปดการเสนอขายเพิ่มเติม
กรณีกองทุนตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย/ภาษีอากร ขอจํากัดในการซื้อ-ขาย ระบบการ Settlement หรือมีสภาพคลองลด
ลงหรือมีสวนตางของราคาที่เปนผลลบ หรืออาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอกองทุนนี้ กรณีที่ปรากฏวากองทุนนี้มีสัดสวนการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนตางประเทศเทากับหรือเกินระดับและมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศลดลงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กําหนดและบริษัทจัดการประสงคจะเปลี่ยนกองทุนตางประเทศ หรือกรณีอื่นใดที่ทําใหกองทุนนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบ หรือ
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงที่เปนผลลบตอกองทุน โดยกองทุนรวมตางประเทศที่อาจมีการพิจารณาเลือกลงทุนทดแทนกองทุนเดิม จะตองมี
นโยบายการลงทุนที่ยังสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวจะเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวย
ภายใตสถานการณนั้นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว
3.ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักนั้น หากปรากฏวากองทุนมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของ ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ
(4) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน
ในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยายกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตาง
ประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
4.ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยายกองทุนหลัก จะยกเวน ไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตาง
ประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลัก แทน กองทุนเดิม หรือชวงระยะเวลา
ไมเกิน 30 วันกอนเลิกกองทุน
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ในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยายกองทุนหลัก อาจสงผลใหในชวงระยะเวลาดังกลาวกองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตาง
ประเทศมากกวา 1 กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนมาบังคับใชในชวงระยะเวลาดังกลาว
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลัก แทน
กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ขอมูลกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมในตางประเทศที่กองทุนเปดธนชาต
โกลบอลอินคัมจะพิจารณาลงทุน”
แหลงขอมูล: www.jpmorganassetmanagement.com
1. JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Prospectus as of January, 2015
2. Fund Fact Sheet, April, 2015 ของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
ทั้งนี้ ขอมูลตอไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากขอมูล ณ วันที่ที่แสดง โดยสวนที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนไปตามขอมูลในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ที่มีการแกไขเพิ่มเติมหรือที่มีการใหขอมูลเปนปจจุบันขึ้น
1.ขอมูลกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund

ชื่อกองทุนรวมในตางประเทศ

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund

Class
ISIN Code

I
LU0831376149

ประเภทและวัตถุประสงคการลงทุน

1) กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund มีวัตถุประสงคในการ
ลงทุนเพื่อสรางรายไดที่สมํ่าเสมอจากการลงทุนในหลักทรัพยทั่วโลก รวมถึงอนุพันธทางการเงิน
(FDIs)

2) กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ที่ออกโดยประเทศตางๆ รวมถึง
ประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Market)

3) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยอื่นๆ และไมไดจํากัดการลงทุนในหลักทรัพยแปลงสภาพ
(Convertible Securities) และสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward
Currency Exchange Contracts)

4) กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
(below investment grade) และตราสารที่ไมไดจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated debt
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securities)

5) กองทุนอาจลงทุนในอนุพันธทางการเงิน (FDIs) เพื่อใหกองทุนบรรลุวัตถุประสงคในการ
ลงทุน เชน อาจใชเพื่อปองกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการลงทุนในฟวเจอร (Futures), ออปชั่น
(Option), Contract for Difference, สัญญาฟอรเวิรด (Forward Contracts) ที่เปนเครื่องมือ
ทางการเงิน และออปชั่นบนสัญญา Credit linked instrument, Mortgage TBAs และสัญญา
สวอป และตราสารหนี้อื่นๆ เชน เกี่ยวกับสกุลเงิน และ Credit derivatives

6) เงินสด และตราสารเทียบเทาเงินสดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงาน

7) กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่อยูภายใต UCITS และ UCIs อื่นๆ

8) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยสกุลเงินตางๆ นอกเหนือจากสกุลเงิน EUR โดยอาจปองกัน
ความเสี่ยง หรืออาจบริหารโดยอางอิงกับ Benchmark-ของกองทุน

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน

31 สิงหาคม 2555

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักเซมเบอรก

บริษัทจัดการ (Management Company)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

อายุโครงการ

ไมกําหนด

คาธรรมเนียมการขาย (Initial Charge)

ไมเกิน 5%

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Redemption Charge)

ไมเกิน 0.50%
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อัตราสวนคาใชจายโดยประมาณ (Annual Charge)

1.45% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ผูดูแลผลประโยชน (Custodian)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Benchmark

40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return

Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to
USD / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD

2. ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
• มูลคาการลงทุนของทานอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นและอาจไดรับเงินลงทุนนอยกวาเงินที่ไดเริ่มลงทุนไว
• ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละป โดยขึ้นอยูกับรายได เงินปนผล และผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งอาจติดลบในบางป
และไมไดรับประกันเงินปนผล
• มูลคาของตราสารทุนอาจลง หรือขึ้น โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการของแตละบริษัท และสภาวะทางการตลาด
• มูลคาของหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้อาจเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญโดยขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย ความนา
เชื่อถือของผูออกหลักทรัพย โดยผูออกอาจผิดนัดชําระหนี้ หรือถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือโดยความเสี่ยงเหลานี้มักจะเพิ่มขึ้นในกรณี
เปนตลาดเกิดใหม (Emerging Market) และตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได
• นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหมอาจประสบกับความไมแนนอนทางการเมือง กฎหมาย และสภาวะทางเศรษฐกิจ, การดูแลหลักทรัพยและการ
Settlement ไมดีพอ, ความโปรงในนอยและความเสี่ยงทางการเงินมากขึ้น, สกุลเงินของตลาดเกิดใหมอาจมีความผันผวน ตลาดเกิดใหมที่มี
อันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได อาจมีความผันผวนสูงกวา และมีสภาพคลองตํ่ากวาตลาดทั่วไป
• ความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ จะไมไดวัดและอางอิงจาก Credit Agency อิสระ
• การลงทุนใน REITs อาจเพิ่มความเสี่ยงดานสภาพคลอง และราคาที่ผันผวน ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ และอัตรา
ดอกเบี้ย
• มูลคาของอนุพันธทางการเงิน (FDIs) อาจผันผวนอันเกิดจากมูลคาของ underlying asset มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การลงทุนในตราสาร
ดังกลาวอาจกอใหเกิดความสูญเสียเกิดกวาจํานวนเงินที่กองทุนไดลงทุนไว
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุน การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจลด
ผลกระทบตอการผันผวนของคาเงินแตไมเสมอไป
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• หลักทรัพยที่กองทุนลงทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้และถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ ผูลงทุนจะมีความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชําระหนี้ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ทานสามารถดูความเสี่ยงเพิ่มเติมไดใน Appendix 4-ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลัก
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :
มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
เปนไปตามประกาศ
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
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• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึง
ถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)
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- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี
- Full swing pricing
- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
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ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
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• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้น
ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแต
อยางใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง โดย
จะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต
หัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ
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หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs
ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอ
การไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension
of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์
• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก
Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ
เครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
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3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
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ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4. และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืน คําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล
และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนตามขอ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คํา
สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ
สุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ได
รับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
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การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.350 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.696 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
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รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1 15.2.2 (1) และ 15.2.3 จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเปน
รายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามขอ 15.2.6. จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้ง
จํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ทั้งนี้ การ
ตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
มูลคาที่เกิดจากมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้โดยยังไมไดหัก
รายการตอไปนี้ ไดแก คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไมไดมีการคํานวณ
และ/หรือยังไมไดมีการบันทึกเปนหนี้สินจนถึงวันที่คํานวณของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาใชจาย เปนมูลคาในสกุลเงินบาท
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาว
แลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคา
ใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยาง
ทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัด
ใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
ในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้(ก)
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ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุน
รวมตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-21268399 Fax: 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และดําเนินการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน ยกเวน
กรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุน หรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
หัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก ผูสั่งซื้อหรือ ผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือ ผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ ผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในหัวขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
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กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-4703200
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินคา
ซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนํา
เขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ “บริษัทจัดการ” ไดฝากเงินซึ่งเปนเงินของกองทุนเปดไวกับธนาคารอื่น “บริษัทจัดการ” จะตองดําเนินการให “ผูดูแลผล
ประโยชน” เปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินฝากดังกลาว
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนเปดตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(6) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
6.1 ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
6.2 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
6.3 จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยกําหนด
และผูดูแลผลประโยชนจะรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(8) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ
8.1 รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ยและอื่นๆ
8.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนเปดที่รับฝากไว รวมทั้งเงินปนผลและดอกเบี้ยคางรับโดยแยกตามประเภท
และตามสถานภาพของทรัพยสิน
8.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนเปด
8.4 จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
(9) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนเปดและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(10) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ออกตามพระราช
บัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว
(11) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศไวโดย
เครงครัด
(12) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุนเปด เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพยรับเงินปนผล (ถามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ

หน้า 3 / 17

กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผลและดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนเปด โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนได
รับขาวเปนลายลักษณอักษร
(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนเปดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนเปด
(15) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(16) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน สงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แทนบริษัทจัดการ
(17) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด
(18) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปดในรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทิน และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนเปด เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนและภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชีของกองทุนเปด
(19) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุนเปด และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน ในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุนเปด
(23) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
(24) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต
(25) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(26) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(27) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(28) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
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ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02470-3200
และ/ หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/ หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/
หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ และ/ หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ รวมถึงหนวยงานหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัท
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จัดการและ/ หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
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ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ไมมี
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
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โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
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1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอนหนวย
ลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะ
เดียวกัน

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
ไมมี

หน้า 9 / 17

กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
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สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม
(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
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กองทุนเปดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
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17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
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วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลง
เหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด (3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด (4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจาก
การขายคืนนั้นทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน(ข) กองทุนรวมหนวย
ลงทุน(ค) กองทุนรวมฟดเดอร(ง) กองทุนรวมดัชนี(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ 22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการ
เลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
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จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติ
22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ
22.1.8. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
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22.1.9. บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
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(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อไดดําเนินการตามขอมูลโครงการ ขอ 22 “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน
และแจกจายเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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