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หนงัสอืชีช้วนฉบบันีร้วมรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558   

 
 
 
 

 

     กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้  ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 

 เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่ลงทนุในตราสารแหง่ทนุของ
ประเทศญ่ีปุ่ น กองทนุจึงมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ผู้ลงทนุควรศกึษาถึงปัจจยัตา่งๆที่อาจมีผลกระทบอยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุมีการลงทนุในรูปสกลุเงินเยนญ่ีปุ่ นโดยปกติกองทนุและกองทนุหลกัจะไมใ่ช้เคร่ืองมอืป้องกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ จึงอาจมีความเสีย่งสงูจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศในรูปสกลุเงินบาทและเยนซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับเงินคืนต า่กวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้  ทัง้นี ้ใน
อนาคต กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจ
มีต้นทนุส าหรับการท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุ
ที่เพิ่มขึน้ได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในภายหลงัหากมีกรณีที่กองทนุจะใช้หรือไมใ่ช้ 
เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  โดยวิธีการประกาศทางเวปไซต์ของ
บริษัทจดัการและปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื ลว่งหน้า
อยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

 การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่งของการลงทนุผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืน
มากกวา่หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้  ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด  อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทู
นิตีส์้ ฟันด์เมื่อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุและผู้ลงทนุ
ยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืชีช้วนหรืออาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามที่มีค าสัง่ไว้ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  
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ส่วนที่ 1 : โครงการ 
ค าจ ากดัความ / ค านิยาม :  
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์  
 
กองทนุ หรือ กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์  
 
กองทนุหลกั หมายถงึ กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ 
 
หนว่ยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
 
หนงัสอืชีช้วน หมายถึง หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีมีรายละเอียดตามที่ก าหนดโดยกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ ผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
การค้าหลกัทรัพย์ หรือ การจดัจ าหนา่ย หลกัทรัพย์ ท่ีเป็นหนว่ยลงทนุ ที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
 
นายทะเบยีน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ สถาบนัการเงินท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ   
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนั
ท าการตามปกติของบริษัทจดัการและวนัท าการของกองทนุหลกัและ/หรือตวัแทนขายของกองทนุหลกั หรือตามที่
บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
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มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วย จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท า
การท่ีค านวณ  
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
จองซือ้ หมายถึง สัง่จองซือ้หนว่ยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรือ ระยะเวลาเสนอขายครัง้ตอ่ๆไป 
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมรีาคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 

สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนั
การเงิน และธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 

กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการ
จดัท างบการเงินรวม 
 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง หมายถึง ประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการ
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จดัการลงทนุ  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หมายถึง คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ 
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ): Aberdeen Japan Opportunities Fund  
 

1.3. ช่ือยอ่ : ABJO  
 
1.4. ประเภทโครงการ: กองทนุเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ: ไมก่ าหนด  
 
1.7 อายโุครงการ : - ปี - เดือน - วนั 
 
1.8 อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : 
 
1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ):  
บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้โครงการสิน้สดุลงหรือสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุโดยไมต้่องขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
หากเป็นกรณีที่ 
(1) มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศจนท าให้
ไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศหรือน าเงินกลบัเข้ามายงัประเทศ 
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(2) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดหรือ
เศรษฐกิจมีความผนัผวนอยา่งรุนแรง หรือเกิดภยัพิบตัิรุนแรง หรือไมส่ามารถลงทนุในกองทนุหลกัได้และไมส่ามารถ
หากองทนุตา่งประเทศอื่นท่ีเหมาะสมแทนได้ 
(3) กรณีที่ไมส่ามารถสรรหาและ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทนุมีจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมเ่พยีงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ และ/
หรือไมเ่พียงพอตอ่การสง่เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีอื่นใดทีม่ีเหตใุห้เช่ือได้วา่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
1.10 ลกัษณะโครงการ: กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย:  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ: 1,600 ล้านบาท  
 
2.2 เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
(1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเสนอขายหนว่ยลงทนุเกิน
จ านวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
(2) วงเงินส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศจะเป็นไปตามที่ได้รับการจดัสรรหรืออนมุตัจิากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย 
(3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย: 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ: 160,000,000.00 หนว่ย  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก: 10,000.00 บาท (ส าหรับการสัง่ซือ้ในชว่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีเสนอ
ขายครัง้แรก) ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป: 10,000.00 บาท (ราคาขายได้รวมคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 
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2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน: 1,000.00   บาท   
 
2.9 จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน: 100   หนว่ย    
 
2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่: ไมก่ าหนด  
 
2.11 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่: 100   หนว่ย   
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเตมิ:  
  ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  
 
มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก: 10,000.00 บาท (ส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย
ครัง้แรก) ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
 
มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป: 10,000.00 บาท (ราคาขายได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัรา
ไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต า่กวา่ จ านวน 10,000 บาทได้ ในกรณีซือ้หนว่ยลงทนุเป็น
ประจ าทกุเดือนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอืน่ใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ:  
โครงการมวีตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและประชาชนทัว่ไปและน าเงินไปลงทนุใน
ตา่งประเทศ โดยเน้นลงทนุระยะยาวในกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแหง่ทนุหรือ
ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุ (equities or equities related securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ หรือ
ประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว โดยผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเสีย่งของการลงทนุในตา่งประเทศได้  
 
3.2 ชนิดของกองทนุรวม: Feeder Fund 
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3.3 ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมพิเศษ 
 
3.4 นโยบายการลงทนุ: ตราสารแหง่ทนุ  
 
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี : 
 
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : กองทนุอาจจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(Derivatives) ที่มีตวัแปรอ้างอิงเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงิน เพื่อวตัถปุระสงค์ในการลดความเสีย่ง (hedging)  
    
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.8 ลกัษณะพเิศษ : กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ 
 
รายละเอียด :  
 
3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
(1) กองทนุจะเน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ (ลกัเซมเบิร์ก) ช่ืออเบอร์ดนี      โกลบอล - 
เจแปนนิส เอคควิตี ้ ฟันด์(Aberdeen Global -Japanese Equity Fund)  (กองทนุหลกั)ซึง่เป็นกองทนุรวมที่เสนอ
ขายให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป บริหารจดัการโดย Aberdeen International Fund Managers Limited และเป็นกองทนุรวมที่
จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
เพียงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ หรือตาม
อตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศก าหนด โดยลงทนุในรูปสกลุเงินเยนญ่ีปุ่ นหรือในสกลุเงินอื่น
ใดหากมีการเปลีย่นแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว ในกรณีที่บริษัทจดัการทราบถึงการเปลีย่นแปลงภายหลงั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ทราบโดยเร็ว แตท่ัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยใน
สว่นที่เหลอืกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแตก่รณี ต ่ากวา่ 1 ปี โดยเป็นการลงทนุที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ  
ในสว่นของการลงทนุในประเทศกองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured note) ตราสารหนีท้ีม่ีอนัดบัความนา่เช่ือถือต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือ
ตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัทท่ีไมไ่ด้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุสามารถมีไว้ซึง่ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
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ความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนีไ้ด้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศฮ่องกง  และจะลงทนุในสกุลเงินเยนเป็นสกุล
เงินหลกั ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลา่ว เป็น
ประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงดงักลา่ว และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลกัในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซือ้ขายและ/
หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั ซึ่งบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็น
ส าคญั บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยเร็ว โดยประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
อนึ่ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายหน่วยลงทนุในหลายชนิด (classes) ซึ่งสามารถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั โดยแต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของนโยบายการจัดสรร
ก าไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน 
Class A-2 Acc  อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทชนิดของหน่วยลงทนุ
ตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในการด ารงวตัถปุระสงค์ของการบริหารจดัการกองทนุให้
เป็นไปตามที่ได้ระบใุนโครงการ นีโ้ดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รายละเอียดของประเภท
ของ Share classes สามารถดเูพิ่มเติมได้จากหนงัสอืชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั) 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก : 
กองทนุมีวตัถปุระสงค์ให้เงินลงทนุมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรา
สารแห่งทนุหรือตราสารที่เก่ียวข้องกบัตราสารแห่งทนุ (equities or equities related securities) ของบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  โดยภายใต้
หลกัเกณฑ์ของ UCITS และกฎเกณฑ์ของ CSSF ซึง่เป็นหนว่ยงานก ากบัดแูลของลกัเซมเบิร์ก กองทนุหลกัจะลงทนุ
อยา่งน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทนุหรือตราสารที่เก่ียวข้องกบัตราสาร
แห่งทนุ (equities or equities related  securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศ
ญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว ซึง่ทรัพย์สนิท่ีลงทนุได้    มีดงัตอ่ไปนี ้
1. Transferable securities หรือ money market instruments ซึ่งได้รับการจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
หรือมีการซือ้ขายในตลาดที่มีการก ากบัดแูล เช่น หุ้นสามญั พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั หุ้นกู้  เป็นต้น  
2. เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 
3. หนว่ยลงทนุ/หุ้นของ UCITS หรือกองทนุอื่นๆ 
4. Financial derivative instruments ซึง่มีสนิทรัพย์หรือตวัแปรอ้างอิงกบัทรัพย์สินข้างต้น ซึ่งรวมถึง อตัราดอกเบีย้ 
อตัราแลกเปลีย่น หรือดชันีทางการเงินอื่นๆ 
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ส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น กองทนุหลกัจะลงทนุได้รวมทัง้หมดไม่เกิน 10% ของ NAV (trash 
ratio) 
 
(2)  สรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบเก่ียวกบักองทนุ อเบอร์ดีน โกลบอล -  เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ ซึ่งเป็น
กองทนุรวม ในตา่งประเทศที่กองทนุเปิดอเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ ไปลงทนุ 
 
ช่ือกองทนุ :      อเบอร์ดีน โกลบอล - เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS               
                         (Undertakings for Collective Investment inTransferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้องของ  
                         ประเทศลกัเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities   
                         Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund) 
วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ : 26 เมษายน 2531 
นโยบายการลงทนุ : ลงทนุอยา่งน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแหง่ทนุหรือตรา 
                                 สารที่เก่ียวข้องกบัตราสารแห่งทนุ (equities or equities related  securities) ของบริษัทที่
จด 
                                 ทะเบียนจดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัท  
                                 ดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีน (Aberdeen Equity Investment 
Process) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) : ดชันี  Topix 1st section  
อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
ผู้จดัการกองทนุ : Aberdeen International Fund Managers Limited 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 
เว็บไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสอืชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: 
www.aberdeen-asset.co.th 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทนุหลกั อเบอร์ดีน เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (Class “A-2 Acc.”) 
1. คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ร้อยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 
(1) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  6.38 
(2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี 
2. คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม) 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี (Investment Manager’s Fee) ไมเ่กิน 3  
(2) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานกองทนุ (Administrator fee) ไมเ่กิน 0.05 
(3) คา่ธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian Fees and Expenses) ไมเ่กิน 2 
 



 

10 
31-12-15 

 

นอกจากปัจจัยความเสี่ยงทัว่ไปซึ่งระบุไว้ส าหรับกองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล แล้ว ส าหรับกองทุนหลกัยงัมีปัจจัย
ความเสีย่งเพิ่มเติมดงันี ้
 
(1) ความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุน (exposure) อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียง

ประเทศเดียว ซึง่อาจท าให้ความผนัผวนของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุมีเพิ่มมากขึน้ 
(2) กองทนุอาจมีการใช้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศหรือ  
      เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  ส าหรับกลยทุธ์และเคร่ืองมือที่            
      เก่ียวกบั transferable securities และ money market instruments (ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
และการ 
      ขายโดยมีสญัญาซือ้คืน) อาจมีการน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ (Efficient Portfolio Management) 
      
(3) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือหนังสือชีช้วน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อมลูของกองทนุหลกัที่มีการระบไุว้ในโครงการให้สอดคล้องกนัโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยวิธีประกาศทางเวปไซต์ของบริษัทจดัการและปิดประกาศ
ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
(4)ในกรณีที่กองทนุหลกั มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์ (unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated securities) 
และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (non – investment grade) โดยมีอตัราสว่นการ
ลงทนุรวมกนัทัง้หมดมากกวา่ร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(4.1) บริษัทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัเพื่อให้การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักลา่ว มี
อตัราสว่นการลงทนุรวมกนัทัง้หมดไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดอเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทู
นิตีส์้ ฟันด์ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้หรือ
กรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้ โดย
ไมช่กัช้า 
(4.2) หากการด าเนินการปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัข้างต้น มีผลท าให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งกองทนุหลกั
โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดอเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทู
นิตีส์้ ฟันด์บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน
เปิดอเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์และมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบตอ่ไป 
(4.3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกอง
ทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
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หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลอือยูข่องกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุที่ถือครองตอ่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ 
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของกองทนุ 
 
(5) โดยปกติกองทนุจะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ในอนาคตกองทุน
อาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่มีตวัแปรอ้างอิงเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในภายหลงัหากมีกรณีที่กองทนุจะใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง
ด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  โดยวิธีการประกาศทางเวปไซต์ของบริษัทจดัการและปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัที่มีการ
เปลีย่นแปลง   

(6) ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิด
ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ /หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และ /หรือวงเงินลงทุนใน
ตา่งประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว กองทนุอาจไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุในสว่นที่เก่ียวกบัการ
ลงทนุในต่างประเทศไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80   ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้การด ารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที่ระบไุว้ข้างต้น จะไม่น ามาบงัคับใช้ในช่วงเวลาระหว่างรอ
การลงทนุซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนันบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงเวลาที่
ผู้ลงทุนท าการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก จนท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินไป
ลงทนุในตา่งประเทศได้ทนัที ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในลกัษณะดงักลา่ว  
 
(7) ในกรณีที่มีการเลิกหรือควบรวมกองทุนหลกัหรือกองทุนหลกัมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมี
นยัส าคัญ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุเหมือนหรือใกล้เคียงกนัโดยถือ
วา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กวา่ 15 วนั แตใ่นกรณีที่จะเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุที่มิใช่การลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะขอ มติ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนทกุครัง้ 
 
(8) เนื่องจากในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูน าไปลงทนุในกองทนุหลกั หลกัทรัพย์หรือตราสาร
หนีท้ี่เสนอขายในต่างประเทศตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศก าหนด อย่างไรก็ดี  
ภายใต้ความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุบางสว่นหรือ
ทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในหลกัทรัพย์ในประเทศหากเป็นกรณีที่ผู้จดัการกองทนุพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การ
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ลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสมและเช่ือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนหรือวงเงินที่รับอนุญาตให้น าไปลงทุนใน
ตา่งประเทศเต็มจ านวนแล้ว หรือมีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินดงักลา่ว 
 อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุ  หากเป็นกรณีที่ 
-ผู้จดัการกองทนุพิจารณาเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 
- กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
- กรณีที่ไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
- กรณีที่กองทนุมีจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมเ่พยีงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ และ/หรือไม่
เพียงพอตอ่การสง่เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
- กรณีอื่นใดที่มีเหตใุห้เช่ือได้วา่เป็นไปเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ/หรือผู้ลงทนุ 
 
(9) ในกรณีที่กองทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
              (1)     มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
หลกั 
              (2)     ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลาห้าวนัท าการใดติดตอ่กนั 
คิดเป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 
 
เง่ือนไข ในกรณีทีก่องทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
               (1)     แจ้งเหตทุีก่องทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านงึถงึประโยชน์ที่
ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายในสามวนัท า
การนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ
                (2)     ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏ
เหต ุ
                (3)     รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่
วนัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
                (4)     เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
จะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม  ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะด าเนินการให้บคุลากรท่ี
เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
 
3.10 การลงทนุในตา่งประเทศ :   FIF 
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3.11 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด ทัง้นีไ้มน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ:  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด รวมถึงการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 

3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของ
กองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญาหรือ
ระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแตก่รณี ต ่ากวา่หนึง่ปี ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) ตราสารแหง่หนีซ้ึง่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

            (1.1) ตัว๋แลกเงิน   ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้    
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

            (1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือ
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถาม
หรือเมื่อได้เห็น 

            (1.3) ตัว๋แลกเงินตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุูก อายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

                     (1.3.1) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็น
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

                     (1.3.2)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
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ภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม  

      (2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

            (2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

                     (2.1.1) ตัว๋เงินคลงั 

                     (2.1.2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

                      (2.1.3) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  ศุกูก หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ ที่
กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
หรือผู้ค า้ประกนั 

            (2.2) ตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ ค า้ประกนั  

                    ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าวต้องมีลักษณะตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                    (2.2.1) เป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

                     (2.2.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคล
ทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและ
วิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยู่เสมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอด
อายขุองตราสารนัน้ และ 

                    (2.2.3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

                                 1) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรา
สารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

                                2) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของ      ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

                                3) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารหนีอ้ื่นนอกเหนือจาก 1) และ 2) ในการเสนอขายครัง้แรก 
หาก  ตราสารดงักลา่วไมม่ีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
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(investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 ราย เป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุภายใต้การจดัการ 

          (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน  ศกุูก หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึง
หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือใน
ลกัษณะจ ากดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้
ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ดงักลา่วต้องมี
ลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.1 (ก) (2.2) วรรคสองโดย
อนโุลม 

          (2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้น
กู้ที่ไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

          (2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  ศกุกู หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่เสนอขายในต่างประเทศ
โดยมี ผู้ ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้ นกู้ ดงักล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ 

         (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม   ตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

         (2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                (2.7.1) ต้องมีคูส่ญัญาเป็นผู้ลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

                 (2.7.2) ต้องเป็นการท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ้ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

                 (2.7.3) ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือโดยบริษัทหลกัทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)แล้วแตก่รณี  

                 (2.7.4)ระยะเวลาการรับช าระหนีข้องธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนต้องไม่เกินเก้าสิบวนั และการ
ท าธุรกรรมดงักลา่วต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการหลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามข้อก าหนดใด ๆ ที่เก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุ
ของกองทนุ      

          (2.8) ธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1 (ก) (2.1) (2.2) (2.3) 
(2.4) หรือ (2.6) 
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                   ทัง้นี ้การท าธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 (2.8.1) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

                  (2.8.2) หลกัทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
หรือหลกัทรัพย์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

                  (2.8.3) ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วยลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

                  (2.8.4) ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

                 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1  (ก) เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่าย
ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

                นอกจากนี ้การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.12.1  (ก) ต้อง
เป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดั
ความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(ข) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี 

(ค) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรอ้างอิงเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจนบัมูลค่าของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อนีร้วมในอตัราส่วนของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเพื่อกองทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละแปดสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุด้วยก็ได้  

(ง) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับ (ก) ถึง (ค) หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เห็นชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 

3.12.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพื่อกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภททรัพย์สนิในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศที่ลงทนุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นสมาชิกสามญัของ  IOSCO หรือประเทศที่มีตลาด
หลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE 
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(2) การลงทนุนัน้ ต้องไม่ท าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์  หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ
และไมท่ าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

(4) มีข้อมลูทางด้านราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกั
วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์  ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ดงัตอ่ไปนีเ้ว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ
มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

(ก) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หนว่ยลงทนุหรือหุ้นท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ ได้แก่ กองทนุอเบอร์ดีน  โกลบอล 
เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์  (หรือกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นใดซึง่บริษัทจดัการลงทนุเป็นกองทนุหลกั) ซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

            (1.1) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ   International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO)   หรือ หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

            (1.2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทนุใน
ทองค าโดยตรง 

            (1.3) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป ( retail fund) 
หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตัง้ขึน้เพื่อผู้ ลงทุนทัว่ไป
เช่นกนั 

            (1.4) ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
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       (2) หุ้นที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่
มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผู้ลงทนุ
สามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

(ข) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

       (1) ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่  

             (1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกัน ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตรา
สารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

             (1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ซึ่งมี
อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

        (2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

             (2.1) ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได้ ( investment grade) และได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการค านวณดัชนีตราสารแห่งหนี ้
(benchmark bond index) ที่ได้รับการยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

            (2.2) ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศที่มีอายตุราสารคงเหลอืไมเ่กินหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ลงทนุ 
ซึง่นิติบคุคลดงักลา่วมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตรา
สารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

        (3) ตราสารแห่งหนีอ้ื่น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้   
หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก   ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.2 (ก)(1) โดยอนโุลม  

(ค) เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารเทียบเทา่เงินสด (near-cash) ระยะสัน้ท่ีสถาบนัการเงินเป็น    ผู้
ออก โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวตัง้อยู่ในประเทศที่กองทุนได้ลงทนุผ่านหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ ทัง้นี ้
การมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการ
ด าเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพื่อรอการลงทนุ หรือเพื่อช าระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น  
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(ง) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง  (hedging) ที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือธนาคาร
แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 

(จ) ทรัพย์สินอื่นที่กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
เห็นชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 
 
3.13 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ดงัตอ่ไปนี ้   รวมถึงที่จะได้มีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม  หรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติม และด ารงอตัราสว่นได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย  
 
3.13.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในประเทศ : 
          3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทนุในประเทศตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.1   
มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ       
   
          3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง   (hedging)    เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยง
ทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
           3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหรือทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้
ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้  โดยมี
มลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก  ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง  ผู้ รับอาวลั  ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

       (1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1 (ก) 
       (2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1  ปี 
       (3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงิน ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging)  
 
       การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นัน้เป็นสาขา

ของธนาคารตา่งประเทศให้นบัทรัพย์สนิท่ีธนาคารต่างประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก   ผู้สัง่จ่าย   ผู้ รับรอง   ผู้ รับอาวลั        
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา  ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
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       ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ค านวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนเข้าใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 

 
           3.13.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1 (ก) ที่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั   
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้
ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
          ตราสารหนีใ้นประเทศตามวรรคหนึง่ มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้

เป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1 (ก)(2.6)  
 

          3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุตาม
อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

      (1) ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวม
ที่บริษัทจดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

      (2) ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทุกกองทนุรวมที่
บริษัทจดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
               
          3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้  โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้
ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
                        (1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
                          (2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั(benchmark) ของกองทนุนัน้
รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของ
ดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
                
           3.13.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออกผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark)ของกองทนุ
นัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย
หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินอตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสิบของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่อตัราดงักล่าวสงูกว่าอตัราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3  
และข้อ 3.13.1.4 แล้วแตก่รณี 
                        มิให้น าความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึง่ 
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           3.13.1.8 การค านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.7 มิให้บริษัทจดัการรวมนบัมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนการ
ลงทนุดงักลา่ว 

 
           3.13.1.9 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้การค านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจัดการ
ค านวณโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

 
           3.13.1.10 การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการ
ลงทุนตามข้อ 3.13.1.3 ให้นับมูลค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวม
ค านวณในอตัราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ใน
ศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 

 
          3.13.1.11 ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

         (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะ
ค านวณอัตราส่วนที่ผู้ ออกทรัพย์สินหรือผู้ ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล              
ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณีก็ได้   

         (2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
บริษัทจดัการจะเลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

 
           ทัง้นี ้การค านวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะท าได้

ตอ่เมื่อบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนด
ลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
         3.13.1.12 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่
เกินอตัราสว่นที่ก านดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมา ตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตทุี่ ตรา
สารแห่งหนีถู้กปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
          3.13.1.13 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าท าธุรกรรมมีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.13.1.9 นี ้หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจาก
การท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
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           ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุวันที่ธุรกรรมนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

 
          3.13.1.14 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้ หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

 
           ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม

วรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนด 
พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได้ 

 
            3.13.1.15 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นผลให้กองทนุเป็น  ผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้
ออก เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแล้วเกิน
กวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

           (1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 
           (2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  เว้นแตก่รณีที่มีเหตุ

จ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
           (3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุ

ได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับ
การยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น     หรือลดการมีอ านาจควบคมุ   หรือยื่นค าขอผ่อนผนั
การท าค าเสนอซือ้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
            3.13.1.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.12 
ถึงข้อ 3.13.1.15 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

 
             ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้
จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
สรุปอตัราสว่นการลงทนุ : 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
2. Non- investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ – 
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ - 
 
3.13.2.อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในตา่งประเทศ : 
          3.13.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 (แปดสบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.2  (ก) 
(1)  

 
          3.13.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
สองอนัดบัแรกเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 

          ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง  เมื่อรวมกนัแล้ว
ต้องไมเ่กินร้อยละยี่สบิของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 

 
           3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 หรือ
สญัญาซีอ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นตราสารดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกัน
ทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 

          ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของมูลค่าตราสารในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 
 

          การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก  ผู้ รับรอง  ผู้ รับอาวลั  ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญาซึ่งกองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
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          3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศ
รายนัน้ไมเ่กินร้อยละยี่สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
                        การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบนัการเงินต่างประเทศราย
เดียวกนัดงักลา่วเป็นผู้ออก   ผู้สัง่จ่าย   ผู้ รับรอง   ผู้ รับอาวลั        ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา  ซึ่งกองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
                        ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนเข้าใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 
 
          3.13.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อ
ค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

       (1) หุ้นที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

       (2) ตราสารแห่งหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และได้รับการคดัเลือกให้ใช้ในการค านวณดชันีตราสารแห่งหนี ้
(benchmark bond index) ที่ได้รับการยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมลูเก่ียวกบัตราสารหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

       (3) ตราสารแห่งหนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศที่มีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัที่
ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดับแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
เก่ียวกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
           3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้
รับรอง  ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้
ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
                      (1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
                       (2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้
รวมกบัร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้   ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของ
ดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้ 
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            3.13.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ  หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุ
นัน้ บริษัทจัดการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์ดงักลา่วโดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
หรือคู่สญัญารายนัน้  ไม่เกินอตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสิบของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่อตัราดงักลา่วสงูกว่าอตัราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.4 
หรือข้อ 3.13.2.5  
                      มิให้น าความในข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึง่ 
           
           3.13.2.8 การค านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.2.6 และข้อ 3.13.2.7 มิให้บริษัทจดัการรวมนบัมลูค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนการ
ลงทนุดงักลา่ว 

 
          3.13.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากระยะสัน้หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่เทียบเท่าเงินสด 
(near-cash) ในตา่งประเทศโดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 
          3.13.2.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงทัง้หมด
ที่กองทนุมีอยู ่
 
          3.13.2.11 บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุ
ในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้
กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
สญัญาออปชนัให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่า
เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
          3.13.2.12 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

       (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะ
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั          ผู้
สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้   

       (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน 
บริษัทจดัการจะเลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้ 
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        ทัง้นี ้การค านวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะท าได้
ตอ่เมื่อบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนด 
ลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

 
          3.13.2.13 ในกรณีที่กองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่กองทนุถืออยู ่
(right issue) หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกิน
กวา่อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่ันแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสิทธิจอง
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
           3.13.2.14 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่ก านดในข้อ 3.13.2 นีห้ากต่อมาตราสารแห่งทนุหรือตราสารแห่งหนีน้ัน้  มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

         (1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการแก้ไข
การด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

         (2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 

          3.13.2.15 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

           ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งและวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักลา่วให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนด 
พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได้ 
 
         3.13.2.16 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอยา่งอื่นเป็นผลให้กองทนุเป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็น ผู้ออก 
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการแล้วเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

       (1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 
       (2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว          เว้นแต่กรณีที่มี

เหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
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       (3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุน
ได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับ
การยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น   หรือลดการมีอ านาจควบคมุ    หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการ
ท าค าเสนอซือ้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

 
         3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.13 ถึง
ข้อ 3.7.2.16 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเตมิ บริษัทจดัการจะยงัคง
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
                         ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้
จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
 .3 13.3 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาใช้บงัคบัในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุ 
 
3.13.4  บริษัท จดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1 และข้อ 3.13.2  
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก  ผู้สัง่จ่าย  ผู้ รับรอง  ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลัง ผู้ค า้
ประกนั  หรือคูส่ญัญา ต้องมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้
ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละห้าของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว  ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละสบิห้าของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ 
 
ความในวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบักบัหนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไมม่ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
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5.1 ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
5.2.1. วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนและการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และสามารถท าการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื หรือผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
ตัง้แตว่นัท่ี14 –26 สงิหาคม 2556 ในระหวา่งเวลา 9:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ซึง่เป็นวนัท าการของบริษัทจดัการ ใน
ราคาหนว่ยลงทนุละ 10 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ  
 
ในกรณีที่มียอดสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุซึง่เมื่อแปลงเป็นสกลุเงินตา่งประเทศแล้วอาจมีผลท าให้เกินวงเงินที่บริษัทจดัการ
ได้รับอนมุตัิให้สามารถน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปิดรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทนุหรือผู้ซือ้หนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
5.2.2 วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
1. ผู้ลงทนุสามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และการจองซือ้หนว่ย
ลงทนุจะต้องไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของ
มลูคา่หนว่ยลงทนุ) ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกและไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท (รวมคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ยงัไมม่ีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ) และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชีตามข้อ 5.2.6 และช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตาม
จ านวนทีก่ าหนดไว้ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนพร้อมแนบหลกัฐานการช าระเงิน หรือด าเนินการผา่น
ทางระบบอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ผู้ลงทนุได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการตามข้อ 6.2.3 เรียบร้อยแล้ว หรือผู้จองซือ้
หนว่ยลงทนุท่ีเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว อาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารได้โดย
ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.1.5 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต ่ากวา่ จ านวน 10,000 บาทได้ ในกรณีซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นประจ าทกุเดือนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
 
2. ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสดน าฝากเข้าบญัชีที่บริษัทจดัการก าหนด 
ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หกับญัชีบตัรเครดติ (ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุต้องตรวจสอบกบับริษัทจดัการวา่
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กองทนุใดสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีบตัรเครดิตได้) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ 
ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบับริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขดี
คร่อมเฉพาะ สัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั” (บญัชีกระแสรายวนั) และ/หรือบญัชีอื่นใดที่
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป ซึง่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ดงัตอ่ไปนี  ้

- ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
- ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
- ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ ส านกังานใหญ่ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ 
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 

บริษัทจดัการอาจแก้ไขเปลีย่นแปลงบญัชีข้างต้นได้โดยผู้ลงทนุสามารถสอบถามจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบัเง่ือนไขการช าระเงินรวมทัง้รายช่ือของธนาคารท่ีมีบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัท
จดัการ หรือผู้ลงทนุสามารถตรวจดรูายละเอียดข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.aberdeen-asset.co.th)  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆ 
ทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุประสงค์จะท ารายการตอ่ไป
จะต้องท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมต่ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อกีครัง้ 
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการหกับญัชีบตัรเครดติ แตไ่มส่ามารถด าเนินการ
หกับญัชีบตัรเครดิต หรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุมีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีจองซือ้หนว่ยลงทนุ ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้จองซือ้หนว่ย
ลงทนุประสงค์จะท ารายการตอ่ไปจะต้องท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมต่ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อีกครัง้ 
 
3. หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุจากผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน โดยค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามค าสัง่หกั
บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็ตามจ านวนแล้ว โดยเมื่อการท ารายการสมบรูณ์
แล้วผู้จองซือ้จะเพิกถอนการจองซือ้และขอคืนเงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทจดัการ 
 
4. บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ตามที่สัง่ซือ้และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็ม

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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ตามจ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตาม
จ านวนแล้ว  
 
5.2.3 การเก็บรักษาคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
เงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุนีจ้ะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ในนาม “บญัชีจองซือ้
หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั” ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ดอกผลในช่วง
ดงักลา่วทัง้หมด (ถ้ามี) จะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามทีจ่องซือ้ หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็
จ านวนแล้ว ในกรณีทีม่ีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ การจดัสรรหนว่ยลงทนุในการจองซือ้เป็นดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุจองซือ้พร้อมกนัและจ านวน
หนว่ยลงทนุมีไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจองซือ้ (Pro-rata) ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  
 
ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ เมื่อแปลงเป็นสกลุเงินตา่งประเทศแล้ว แล้ว อาจมีผลท าให้เกินวงเงินท่ีบริษัท
จดัการได้รับอนมุตัใิห้สามารถน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรืออาจเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถบริหารจดัการ
กองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ ซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
และ/หรือเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุหรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการตามวรรคหนึง่หรือจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
ทัง้นี ้สทิธิในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุได้จดแจ้ง ผู้จองซือ้ที่ได้รับการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
5.2.5 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
5.2.5.1 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้วปรากฏวา่จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้ไมถ่ึง 35 ราย และ/หรือปรากฏวา่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุโดยไมส่ามารถแก้ไขสดัสว่นดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะยตุิการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุและให้ถือวา่การอนมุตัิ
ให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมสิน้สดุลง ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุและ
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ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 1 เดือนนบั
แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ หากบริษัท
จดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ
เอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ี
บริษัทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว ให้ใช้ราคา
ตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
ในกรณีที่จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกวา่สามสบิล้านบาท บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณายตุิ
การจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุโดยหากบริษัทจดัการยตุิการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ถือวา่การอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการ
กองทนุรวมสิน้สดุลง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคก่อนโดยอนโุลม 
 
ในการคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ
และสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.5.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฎิเสธไมรั่บ และ/หรือ ระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/
หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้จองซือ้
ทราบลว่งหน้า 
(1) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของ
โครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนเงินทุนโครงการตามที่
ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลหรืออาจจะมีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัท
จดัการได้รับอนญุาตให้สามารถน าไปลงทนุในตา่งประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถบริหารจดัการกองทุน
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ ซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(4) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ หรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว  

(5) ในกรณีที่กองทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและ/หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

 (6) กรณีอื่นๆตามที่บริษัทจดัการเห็นวา่มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฏหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อ
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รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการ  
 
5.2.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องปฏิบตัิตามระเบยีบที่ก าหนดโดยนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุและต้องกรอกรายละเอยีดและข้อความตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้ชดัเจนและครบถ้วน 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
1. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง และ  
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
1. ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ออกไว้มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน) ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความ
ถกูต้อง  
2. หนงัสอืมอบอ านาจในกรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสอื
รับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ตวัอยา่งลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
4. ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือ หนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  
5. ส าเนารายงานการประชมุ (ถ้ามี) และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน สัง่จองหนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรก
ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในการออกเสยีง และผู้ เสยีภาษีเงินได้จากเงินปันผล (ถ้ามี) เว้นแต ่ผู้จองซือ้หนว่ย
ลงทนุจะตกลงร่วมกนัเป็นอยา่งอืน่  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
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ผู้ลงทนุที่สนใจสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และซือ้หนว่ยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ
หลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก  
 
บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่” และข้อ 12. “การหยดุขายหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 
6.2.6   
 
ในกรณีที่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมีจ านวนมากกวา่เงินทนุโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป็นสกลุเงินตา่งประเทศแล้วอาจมีผลท าให้เกินวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนมุตัิให้สามารถน า
เงินไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุโดยให้อยูใ่นดลุยพนิิจของบริษัท
จดัการ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวนัท่ีได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน ในกรณีที่
มีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
6.2.1 วิธีการขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
6.2.1.1 ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยระบเุป็นจ านวน
เงินซึง่ต้องไมน้่อยกวา่มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ตามที่โครงการระบไุว้ พร้อมช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวน
ภายในระยะเวลาและตามวธีิการที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
6.2.1.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ จะต้องสง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการเปิดบญัชีตามข้อ 5.2.6 
(กรณียงัไมเ่คยมีบญัชีมาก่อน) และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมทัง้หลกัฐานการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
6.2.1.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสดน าฝากเข้าบญัชีที่บริษัทจดัการก าหนด 
ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หกับญัชีบตัรเครดติ (ผู้ลงทนุต้องตรวจสอบกบับริษัทจดัการวา่กองทนุใด
สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีบตัรเครดิตได้) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การ
ช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดยีวกนักบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ สัง่
จ่าย “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั” (บญัชีกระแสรายวนั) และ/หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป ซึง่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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- ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
- ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ 
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 

บริษัทจดัการอาจแก้ไขเปลีย่นแปลงบญัชีข้างต้นได้โดยผู้ลงทนุสามารถสอบถามบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบัเง่ือนไขการช าระเงินรวมทัง้รายช่ือของธนาคารท่ีมีบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัท
จดัการ หรือผู้ลงทนุสามารถตรวจดรูายละเอียดข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.aberdeen-asset.co.th)  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ไมส่ามารถน าฝากเพื่อเรียกเก็บเงินได้ทนัภายในวนัท าการซือ้ขายเดียวกนักบัวนัท าค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปในราคาหนว่ยลงทนุท่ี
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปนัน้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า 
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะยกเลกิค า
สัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประสงค์จะท า
รายการตอ่ไปจะต้องท ารายการใหมต่ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อกีครัง้ 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการหกับญัชีบตัรเครดิต แตไ่มส่ามารถด าเนินการหกั
บญัชีบตัรเครดิต หรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดติหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุมีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายที่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุประสงค์จะท ารายการตอ่ไปจะต้องท ารายการใหมต่ามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้อีกครัง้ 
 

6.2.1.4 บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัท
จดัการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสง่ใบค าสัง่ซือ้มายงับริษัทจดัการพร้อมช าระคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุภายในวนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ โดยใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
นัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดผูลประโยชน์แล้ว  โดยสทิธิ
ในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้จดแจ้งผู้สัง่ซือ้ที่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทุนเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว จะท าภายในวนัท า
การถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ  
 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการภายหลงัเวลาท า
การซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใด หรือสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุ บริษัท
จดัการจะขายหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ 
สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2.1.5 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีรับอนมุตัิให้เปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว อาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและเอกสาร
หลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้ โดยผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจดัการและได้รับการยืนยนัการรับค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่ว และผู้ถือหนว่ยลงทนุตก
ลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
หากปรากฏวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ให้ถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
มายงับริษัทจดัการ 
 
หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั ไมว่า่จะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่ซือ้ที่ได้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้สัง่ซือ้ยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่ทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
          
6.2.1.6  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิม่เติมที่
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  
ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ี
ก าหนดโดยบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการ
ตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทาง
ดงักลา่ว  โดยหากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุผา่นทางช่องทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยังไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ 
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6.2.1.7 ผู้สัง่ซือ้ที่ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทจดัการ 
 
6.2.2 วิธีการขายหนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุงวด โดยหกัเงินจองซือ้หนว่ยลงทนุจากบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่มี
ข้อตกลงในการท าธุรกรรมกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
6.2.2.1 ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนในเวลาใดๆ ในแต่
ละเดือน ในจ านวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด ด้วยการให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท าค าสัง่
ซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือ
บญัชีอื่นใดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มข้ีอตกลงเก่ียวกบัการหกัโอนเงินเพื่อช าระคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
6.2.2.2 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะด าเนินการดงักลา่ว จะต้องติดตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน เพื่อยื่น “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มที่เรียกช่ืออืน่ใดในท านอง
เดียวกนั) และมอบอ านาจให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้จดัท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและ
แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงินจากบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีไว้กบัธนาคารพาณิชย์ได้ ซึง่จะเร่ิมด าเนินการได้ก็
ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับแจ้งผลการอนมุตัใินการหกัโอนเงินจากบญัชีจากธนาคารพาณิชย์ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว และการ
อนมุตัิดงักลา่วจะยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนค าสัง่โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ ก่อนวนัยกเลกิการซือ้หนว่ยลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไปยงับริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตดิตอ่ไว้ 
 
6.2.2.3 ในการมอบอ านาจให้ด าเนินการซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกเดือน ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือ       
“กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์” และจ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ ซึ่งจะต้องไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้
ต ่าของการสัง่ซือ้ตามที่โครงการระบไุว้ และวนัท่ีให้หกัโอนเงินในบญัชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะได้จดัท าค าสัง่ซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
และโอนเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั เพื่อซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใดๆ ของแต่ละ
เดือนตามความประสงค์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งจะ
ใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขาย
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัโอนเงินในวนัท า
การถดัไปเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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6.2.2.4 กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงให้หกัโอนเงินเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบว่าไม่สามารถหกัโอนเงินจากบญัชีดงักลา่วเพื่อช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลิกค าสัง่ซือ้ในงวดดงักลา่วทนัที
โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ และจะไม่หกับญัชีเงินฝากย้อนหลงัส าหรับงวดที่บญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียง
พอท่ีจะช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.2.5 ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบคุวามประสงค์ทีจ่ะซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝาก
มีไมเ่พียงพอท่ีจะซือ้หนว่ยลงทนุได้ครบทกุกองทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุให้เฉพาะรายการของกองทนุท่ีธนาคารพาณิชย์แจ้งวา่สามารถหกั
โอนเงินได้ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะไมแ่จ้งหกับญัชีเงินฝากย้อนหลงัส าหรับรายการ
ซือ้ของกองทนุท่ีบญัชีเงินฝากมเีงินไมเ่พียงพอท่ีจะช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.2.6 ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการแก้ไข “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร”   ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกรอกค าขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” ฉบบั
ใหม ่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีจะมีการหกับญัชี  
 
6.2.2.7 บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างองิได้  
 
6.2.2.8 ผู้สัง่ซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ที่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท าการหกัโอนเงินจากบญัชีของผู้สัง่ซือ้เรียบร้อยแล้วไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
6.2.2.9 บริษัทจดัการจะขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้หนว่ยลงทนุ 
และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีตามข้อ 
11. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ หรือข้อ 12. “การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ” 
 
6.2.3 การขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
6.2.3.1 คณุสมบตัิของผู้ขอใช้บริการ  
บริษัทจดัการจะให้บริการขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ที่ได้รับการอนมุตัิให้หกัจากบญัชี
ธนาคาร และได้รับการอนมุตัใิห้เปิดบญัชีกองทนุและให้ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจดัการเรียบร้อย
แล้วเทา่นัน้  
 
6.2.3.2 ขัน้ตอนการขอใช้บริการ  
ผู้ ถือหนว่ย หรือผู้สัง่ซือ้ที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้
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บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือ
สามารถสัง่พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความ
ให้ชดัเจนและถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงับริษัท
จดัการ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
 
ผู้ขอใช้บริการ ต้องด าเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้สามารถด าเนินการหกัเงินจาก
บญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยูก่บัธนาคารดงักลา่วและโอนมายงับญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการเพื่อช าระ
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลกูค้าเมื่อมคี าสัง่ให้หกัและโอนเงินจากบญัชีธนาคาร  
 
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ค าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจดัการ
จะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆที่เกิดจากการท่ีบคุคลท่ีไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
6.2.3.3 หลกัเกณฑ์การให้บริการ  
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและ
วนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) โดยจ านวนเงินในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ต้องไมน้่อยกวา่
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โครงการ (ถ้ามี)  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการ
สัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่
เป็นรายการสัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นการท ารายการสัง่ซือ้ของวนัท ารายการสัง่ซือ้ของวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไปที่เปิดด าเนินการ  
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการของ
ผู้ใช้บริการเทา่นัน้  
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การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีที่ท ารายการผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหกัเงินจากบญัชีที่
ผู้ใช้บริการระบไุว้ โดยในกรณีที่ไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีได้ หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ ไมว่่าด้วยเหตใุด ระบบ
จะไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการท ารายการดงักลา่วหรือบริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ดงักลา่วทนัที แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้
ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการสัง่ซือ้ใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
6.2.3.4 เง่ือนไขการใช้บริการ  
1. ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ใช้บริการมีหน้าทีใ่นการศกึษาและปฏิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน  
2. รายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือใช้รหสัผา่นท่ีมี
การแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ถือหนว่ย ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ใช้บริการเสมือนวา่
ผู้ใช้บริการได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการท่ีก าหนด
ไว้ในโครงการและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุ  
3. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจดัการ
แล้ว ผู้ใช้บริการจะเพกิถอนรายการดงักลา่วไมไ่ด้ เว้นแตก่รณีจ าเป็นท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูน่อกเหนือความ
ควบคมุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนการ
ด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
6. การให้บริการขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพยีงวิธีการขายหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนด
เพิ่มเติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดทีม่ิได้กลา่วไว้ใน
สว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นอื่นของโครงการ  
 
6.2.4 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วนีไ้ด้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถงึวธีิการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ ๆ 
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น 
รวมทัง้ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
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6.2.5 ข้อจ ากดัในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หากค าสัง่ซือ้ดงักลา่ว จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายนัน้ถือหนว่ย
ลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
อนึง่ บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุก็ได้ หากบริษัทจดัการ
พิจารณาเห็นวา่การจดัสรรในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบการลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุ หรือท าให้ผิด
เง่ือนไขมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หรือตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  

6.2.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

6.2.6.1 ในกรณีที่บริษัทจดัการได้จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรหรืออาจมี
ผลท าให้เกินวงเงินท่ีได้รับการจดัสรร บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเลือ่นก าหนดวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท่ีมีเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้จนกวา่บริษัท
จดัการจะเห็นสมควรท่ีจะท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทราบโดยปิดประกาศไว้ที่ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) และ
จะประกาศวนัท่ีจะท าการเสนอขายครัง้ตอ่ไปให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัโดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการและส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

6.2.6.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฎิเสธไมรั่บและ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/
หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น ในกรณีที่ปรากฏเหตใุดๆตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.5.2 โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า     

         
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ 
ยกเว้นกรณีตามข้อ 10. “การเลือ่นก าหนดช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  ข้อ 11. “การไม่
ขายไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่" หรือข้อ 12. “การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  หรือข้อ 16 “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการ

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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ด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  และ/หรือกรณีอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด เห็นชอบ สัง่การ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
7.4.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติโดยผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  ระบจุ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน (ต้องไมต่ ่ากวา่ 100 หนว่ย) หรือจ านวนเงิน(ต้องไมต่ า่กวา่ 1,000 บาท)ทีผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ
ต้องการ ลงลายมือช่ือที่ตรงกบัลายมือช่ือที่ให้ไว้ในค าขอเปิดบญัชี และสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัท
จดัการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสง่ค าสัง่ขายคืนให้แก่บริษัทจดัการในวนัท าการซือ้ขาย
ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส์ (Email 
address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้  โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องตดิตอ่บริษัทจดัการและได้รับการยนืยนัการรับ
ค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่วกอ่นจึงจะถือวา่รายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมกีารสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
                      
หากปรากฎวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมม่กีารสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
                       
หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ี
ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการตาม
ค าสัง่ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้
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บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ีก าหนดโดยบริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสั่งขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทางดงักลา่ว  โดย
หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่น
ทางช่องทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไม่ได้มีการสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ  
 
                           ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการภายหลงัเวลาท าการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใด หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหน้าทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนรวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขอื่นๆในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับ
จากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วเป็นผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีต า่กวา่ 
100 หนว่ย  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการ
ที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
(2) ในกรณีที่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุในวนัท่ีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการตามค าสัง่ดงักลา่วเฉพาะใน
สว่นท่ีไมเ่กินมลูคา่ข้างต้น โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุในจ านวนที่ไมเ่กินมลูคา่
ดงักลา่ว ทัง้นี ้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
(3) บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่” หรือข้อ 12. “การหยดุ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” หรือกรณีอื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการ หลงัจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนได้รับ“ใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” พร้อมทัง้เอกสารประกอบค าสัง่ขาย เช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
(ส าหรับบคุคลธรรมดา) เป็นต้นแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุหรือหลกัฐานอื่นในการรับค านัง่ดงักลา่วให้แก่ผู้สัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบค าสัง่ขายเพื่อประกอบในการท ารายการ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ
เดินทาง (ส าหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองและหนงัสือมอบอ านาจ (ส าหรับนิติบคุคล) ในกรณีที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร 
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(4) ยกเว้นกรณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่" หรือข้อ 12. “การหยดุขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” หรือกรณีอื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวน
ทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ และยกเว้นตามข้อ 10. “การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” บริษัทจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี และช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เปิดไว้กบัธนาคารตามที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิด
บญัชีกองทนุเปิดหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการให้บริการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ ากดัเป็นบางธนาคารท่ี
บริษัทจดัการเห็นสมควร และบริษัทจดัการสามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือของธนาคารดงักลา่วได้ ทัง้นีห้ากมีคา่ใช้จา่ย
ที่เกิดขึน้จากการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยนัน้เอง  ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะต้องตรวจสอบรายช่ือธนาคารท่ีสามารถโอนเงินเข้าบญัชีได้จากทางบริษัทจดัการ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไมม่ีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารท่ีอยูใ่นรายช่ือธนาคารท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ บริษัทจดัการจะช าระเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผู้ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการหกักลบเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทัง้จ านวน
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีทีผู่้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึง่ไปซือ้หนว่ยลงทนุของ
กองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
 
(5) สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลู
การรับคืนซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยการลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะท าภายในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่" หรือข้อ 12. "การ
หยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้
โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม
ค าสัง่” และข้อ 12. “การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับ
การอนมุตัจิากบริษัทจดัการก่อน  
 
(7) ในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขาย
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คืนหนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9 “การช าระคา่รับซือ้คืน สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ 
หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน”  
 
(8) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้หากรายการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้
สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
7.4.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
7.4.2.1  คณุสมบตัขิองผู้ขอใช้บริการ 
บริษัทจดัการจะให้บริการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ ถือหนว่ยที่ได้รับการอนมุตัใิห้ใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ จากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  
 
7.4.2.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่จดัให้มีไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือสามารถสัง่
พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ(www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชดัเจน
และถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงับริษัทจดัการเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  
 
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ ถือหนว่ยทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยให้ไว้หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ ถือหนว่ยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจดัการจะไม่
รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆทีเ่กิดจากการท่ีบคุคลท่ีไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
7.4.2.3  หลกัเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยสามารถใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและ
วนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการ
ขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่
เป็นรายการขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป 
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กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
วนัท าการแรกที่เปิดด าเนินการ 
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการของผู้ ถือ
หนว่ยเทา่นัน้ 
 
7.4.2.4  เง่ือนไขการใช้บริการ 
1. ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยมีหน้าที่ในการศกึษาและปฏิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน   
2. รายการสัง่ขายหนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เนต็โดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือใช้รหสัผา่นท่ี
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ถือหนว่ย ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ ถือหนว่ยเสมือนวา่ผู้ ถือ
หนว่ยได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนโดยตรงตามวธีิการท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการและเง่ือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ 
3. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการขายคืนหนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจดัการ
แล้ว ผู้ ถือหนว่ยจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนรายการดงักลา่วได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวนัท่ีจะมีผล
เป็นการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูน่อกเหนือความ
ควบคมุ  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนการ
ด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ  
6. การให้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนดเพิ่มเติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดที่มิได้กลา่ว
ไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นอื่นของโครงการ 
 
7.4.3 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั   
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถงึวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วธีิการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้
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ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว) 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
ทกุวนัท าการซือ้ขายตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องสง่ค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่
บริษัทจดัการภายในเวลาเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ภายใน 15 วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
ในกรณีที่วนัขายคืนหนว่ยลงทนุตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุหลกัหรือตวัแทนขายของกองทนุหลกั 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการซือ้ขายของ
กองทนุหลกัให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน รวมทัง้เวปไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
7.9 รายละเอยีดเพิ่มเติม : 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเทา่นัน้  
 
การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางเพื่อน าเงินท่ีได้จาก
การขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมาซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการของกองทนุ
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ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการระงบัการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุชัว่คราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยการปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องสง่ค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้แก่บริษัทจดัการภายในเวลาเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ภายใน 15 วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
ในกรณีที่เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switch out) หากวนัท ารายการตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุ
หลกัหรือตวัแทนขายของกองทนุหลกั บริษัทจดัการจะท ารายการให้ในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศ
วนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุหลกัให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
8.2.1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
8.2.1.1 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ สามารถด าเนินการได้ตามวธีิการตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหนว่ย
ลงทนุหรือจ านวนเงินท่ีต้องการสบัเปลีย่น ลงลายมือช่ือที่ตรงกบัลายมือช่ือที่ให้ไว้ในค าขอเปิดบญัชี และสง่ค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสง่ค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการในวนัท าการซือ้ขายตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.  
 
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switch out) จะต้องระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นให้ชดัเจน โดยในกรณีที่ระบเุป็นจ านวนเงินจะต้องไมต่ า่กวา่ 1,000 บาท หรือ ในกรณี
ที่ระบเุป็นจ านวนหนว่ยจะต้องไมต่ ่ากวา่ 100 หนว่ย ของการสัง่สบัเปลีย่นในแตล่ะครัง้ 
 
(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องตดิตอ่บริษัทจดัการและได้รับการยืนยนัการ
รับค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่วก่อนจงึจะถือวา่รายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  และผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมกีารสง่ค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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หากปรากฎวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มกีารสง่ค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
                         
หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั  ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการ
ตามค าสัง่ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้
บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ีก าหนดโดยบริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทาง
ดงักลา่ว  โดยหากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุผา่นทางชอ่งทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมายงับริษัท
จดัการ  
 
(4) ในกรณีที่เป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(Switch out) และรายการดงักลา่วมีมลูค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในวนัท่ีท ารายการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการตามค าสัง่ดงักลา่วเฉพาะ
ในส่วนที่ไม่เกินมลูค่าข้างต้น โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในจ านวนที่ไม่เกิน
มลูคา่ดงักลา่ว ทัง้นี ้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
(5) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้วเป็นผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ากว่า 
100 หน่วย บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) จากกองทนุนี ้หากจ านวนเงิน
ทัง้หมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุมีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนอื่น (กองทนุปลายทาง) 
ตามมลูคา่ขัน้ต ่าที่ระบไุว้ในโครงการของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะไม่น าเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ 
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แต่จะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค าขอเปิด
บญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้โดยไมจ่ าต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า   
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switch In) จากกองทนุอื่น (กองทนุต้นทาง) มายงั
กองทนุนี ้(กองทนุปลายทาง) และจ านวนเงินท่ีได้ไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการยกเว้นให้น าเงิน
จ านวนดงักลา่วมาซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีต้ามที่ระบไุว้ในค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้  
 
(7)ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยืน่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ         
รับซือ้คืนและบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไมส่ามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้ เนื่องจากอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ือง “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” และ “การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะถือวา่เป็นค าสัง่
สบัเปลีย่นของวนัแรกที่จะเปิดท าการสบัเปลีย่นครัง้ตอ่ไป  
 
ทัง้นี ้ เง่ือนไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น อาจจะเปลีย่นแปลงได้ภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย
ไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
 (8) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการภายหลงัเวลาท าการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใด หรือสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุ บริษัท
จดัการจะท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(9) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการ
ดงักลา่วได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 (10) ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุมีหลกัเกณฑ์ในการค านวณดงันี ้ 
               1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทางให้ใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายที่ท า
รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง (ถ้ามี) 
โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะน าไปรวมเป็นทรัพย์สนิของกองทนุปลายทาง  
 
               2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทางให้ใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายที่ท า
รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง  โดย
เงินท่ีได้จากการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะโอนเข้าบญัชีกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณ
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มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลา
ในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หลงัจากวนัสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ อนึง่ มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและรับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูคา่ที่ได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.2 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
8.2.2.1   คณุสมบตัิของผู้ขอใช้บริการ 
บริษัทจดัการจะให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ ถือหนว่ยที่ได้รับการอนมุตัใิห้ใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็จากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  
 
8.2.2.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยที่ประสงค์จะใช้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต  ซึง่จดัให้มีไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือสามารถสัง่
พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชดัเจนและ
ถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงับริษัทจดัการเพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ 
  
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ ถือหนว่ยทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยให้ไว้หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ ถือหนว่ยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจดัการจะไม่
รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆทีเ่กิดจากการท่ีบคุคลท่ีไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2.3  หลกัเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยสามารถใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการ
และวนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็น
รายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือ
วา่เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป 
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กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุวนัท าการแรกทีเ่ปิดด าเนินการ 
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการของผู้ ถือ
หนว่ยเทา่นัน้ 
 
8.2.2.4  เง่ือนไขการใช้บริการ 
1. ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยมีหน้าที่ในการศกึษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน   
2. รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เนต็โดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือใช้
รหสัผา่นท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ถือหนว่ย  ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ ถือหนว่ย
เสมือนวา่ผู้ ถือหนว่ยได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการและเง่ือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ 
3. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัท
จดัการแล้ว ผู้ ถือหนว่ยจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนรายการดงักลา่วได้  หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวนัท่ี
จะมีผลเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ 
4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูน่อกเหนือความ
ควบคมุ  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนการ
ด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ  
6. การให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัท
จดัการก าหนดเพิ่มเตมิขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดที่มิได้
กลา่วไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ในสว่นอื่นของ
โครงการ  
 
8.2.3 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine)  บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั   
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วนีไ้ด้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถงึวธีิการสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ   (ทัง้นี ้วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ย



 

52 
31-12-15 

 

ลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ ได้รับการอนมุตัิจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ : 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงินและจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน และถือวา่ได้รับความยนิยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยขัน้ตอนท่ี
ก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริงและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัท
จดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
      (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล 
หรือ 
      (ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้
ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีมีค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวธีิการใดๆโดย
พลนั  
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(2) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น 
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10(2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง : 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้        
ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 
(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ
เปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน1 วนั
ท าการ   เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) ในกรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยการลงทนุ และการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หากมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้
และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 
           (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิ ดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุ
รวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม 
           (ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกต ิ
           (ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ 
ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
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(4) ในกรณีที่กองทนุลงทนุหรือมไีว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้หยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุหรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุท่ีรับไว้แล้ว 
 
(5) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
             (ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมสีว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
                   (1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
                   (2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
                   (3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
             (ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั       
 
บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน  หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้   ค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้
ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั   และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย  ไมรั่บซือ้คืน   หรือไมรั่บสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุ
เปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม 
(1) หรือ (2) เกินหนึง่วนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่
สามารถกระท าได้ด้วย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัท
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จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุก็ได้  
 
2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ทราบโดยพลนั 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลท่ีซือ้หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ 
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :   
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 
14.2 หลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล : 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
15.1 คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 
ไมเ่กินร้อยละ 2.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม (อตัราดงักลา่วไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือคา่ภาษี
อื่นใด (ถ้าม)ี) 
 
15.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
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ไมเ่กินร้อยละ 1.7300 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุจะไมเ่กิดรายการคา่ธรรมเนียมการจดัการซ า้ซ้อนจากการบริหารจดัการท่ีเรียก
เก็บโดยกองทนุหลกั เนื่องจากกองทนุหลกัจะคืนคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีให้แกก่องทนุ (โดยคนืเป็นเงินสดหรือ
หนว่ยลงทนุ) ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยการ
ประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ และถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยแล้ว 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี : 
ไมเ่กินร้อยละ 0.1100  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ี 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 
- คา่ใช้จ่ายส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุจนถึงการจดทะเบียนเลกิกองทนุ
ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกองทนุก่อนการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุรวมตอ่ปี แตไ่มเ่กิน 3 ล้านบาท 
  
- คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกองทนุหลงัการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุรวมตอ่ปี  
 
- คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม เก่ียวกบัการซือ้ขายการลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนั
ความเสีย่งอนัเก่ียวกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา และ/หรืออตัราดอกเบีย้ ตามที่จา่ยจริง  
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยตา่งๆทีเ่กิดขึน้ทกุประเภทจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนยีมการโอนเงิน 
และหรือคา่สง่เอกสารตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการโอนเงิน และติดตอ่ระหวา่งกนั ตามที่จา่ยจริง 
 
- คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริงแตไ่มเ่กิน 0.5 % ของมลูคา่
ตลาดของทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ปี (ปัจจบุนัเรียกเก็บท่ีอตัรา 0.375%) 
 
- คา่ที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม การเตรียมและจดัท าเอกสารสญัญาตา่งๆ และคา่
แปลเอกสาร ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วน รายงานประจ าปี และคูม่ือภาษี และ/หรือเอกสารอื่นใดส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่พิมพ์ 
และ/หรือคา่แปลเอกสารดงักลา่ว ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม เช่น คา่ธรรมเนียมการขออนมุตัจิดัตัง้กองทนุรวม
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม เป็นต้น ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่จดัท าและจดัพมิพ์ใบค าสัง่ซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
รายงานการถือหนว่ยลงทนุ หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารตา่งๆที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวม ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสอืบอกกลา่ว หรือประกาศตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ตามที่
จ่ายจริง  
 
- คา่จดัเตรียมและจดัสง่รายงานตา่งๆ ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบักองทนุ เช่น คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ คา่พิมพ์แบบพิมพ์ คา่ไปรษณียากร
ส าหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี     
อีกทัง้คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพือ่การรับช าระหนีใ้ดๆของกองทนุรวม ตามที่จา่ย
จริง 
 
15.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : 
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ไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ โดยไมม่ีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุซ า้ซ้อนในชัน้ของ
กองทนุหลกัเนื่องจากกองทนุหลกัจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุให้แก่กองทนุ ทัง้นี ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงเง่ือนไขดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยการประกาศหน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยถือวา่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
บริษัทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-
asset.co.th) รวมทัง้มีหนงัสอืแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อความ 
“บริษัทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมส าหรับบางกองทนุโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั ผู้
ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดดงักลา่วได้ที่ประกาศหน้าส านกังานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือโปรดสอบถามฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์” หรือข้อความอื่นใน
ท านองเดียวกนั ไว้ในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียดดงักลา่ว 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  
          ไมม่ี 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : 
           ไมม่ี 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ในอตัรา 300 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ยหรือเศษของ 1,000 หนว่ย โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 50 บาทตอ่รายการ หรือตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะ
ดงักลา่ว 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ปรับไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ ในกรณีบริษัทจดัการเห็นวา่ผู้ถือ
หนว่ยลงทนุมกีารซือ้ขายกองทนุในลกัษณะทีม่ีความถ่ีเกินความเหมาะสม (execessive trading) และขายคืนหนว่ย
ลงทนุก่อนครบก าหนด 180 วนันบัจากวนัท่ีซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว โดยคา่ปรับดงักลา่วจะน ามารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/


 

59 
31-12-15 

 

15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 
- คา่ธรรมเนียมในการขอเปลีย่นช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่การออกเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหมใ่นกรณีสญูหายหรือในกรณีที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งข้อมลูบญัชีเงินฝากไมค่รบถ้วนถกูต้อง ท าให้ไมส่ามารถน าฝากเงินดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหนว่ยตามวตัถปุระสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุใหมแ่ก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนดเป็นการ
ทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
- คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจ าน า :  
ในอตัรา 200 บาท ตอ่ รายการ โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้จดแจ้ง ในวนัท่ียื่นค าขอจดแจ้งจ าน า หรือเพกิ
ถอนจ าน าตอ่นายทะเบยีนของบริษัทจดัการ  
 
- คา่ธรรมเนียมทีธ่นาคารพาณิชย์เรียกเก็บ ในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบญัชีเพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้
ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง โดยจะหกัออกจากเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 
การค านวณคา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะ
ค านวณทกุวนัท าการโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัในการค านวณและเรียกเก็บจากกองทนุเป็นราย
เดือน  
 
ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดอนัเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุ
รวมจะเป็นภาระของกองทนุ  
 
คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายครัง้แรก คา่ใช้จา่ยในการจดัตัง้โครงการ และคา่ใช้จา่ยที่ให้ผลประโยชน์มากกวา่ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชี สามารถบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีและทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาที่คาดวา่จะได้รับ
ประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ได้  
 
คา่ใช้จา่ยทีใ่ห้ผลประโยชน์ทนัทีหรือคา่ใช้จา่ยที่พิสจูน์ไมไ่ด้วา่ให้ผลประโยชน์มากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี ให้ตดั
จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที หรือทยอยตดัจา่ยในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  
 
คา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้นจะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามทีจ่่ายจริงและในทางบญัชีจะพิจารณาตดัจ่าย
ทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จา่ยนัน้ ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีหรือตามประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 



 

60 
31-12-15 

 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย : 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกองทนุอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยถือวา่
ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว หากได้ปฏิบตัติาม  
 
1. กรณีเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย  
1.1 บริษัทจดัการแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย  
ก. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
ข. ติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ รวมทัง้ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน  
 
1.2 แจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  
 
1.3 ให้เพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 
ปี  
 
2. กรณีลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
- บริษัทจดัการอาจพจิารณาลดคา่ธรรมเนียมได้ ตามความเหมาะสมในแตล่ะชว่งเวลา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบโดยติดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนับสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และ แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  
 
15.6 หมายเหต ุ: 
- คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่และ/หรือภาษีอื่นใดอนั
เก่ียวเนื่องกบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วแล้ว 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง : 
16.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุ :  ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
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(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายใน 2 (สอง) วนัท าการถดัไปเว้นแต่
กรณีที่กองทนุหลกัมวีนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนัตัง้แต ่2 (สอง)วนัขึน้ไป บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
และมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลู
มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
  
(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ภายใน 2 
(สอง) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไป เว้นแตก่รณีที่กองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนัตัง้แต ่2 (สอง) วนั
ขึน้ไป บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุโดยไมช่กัช้า  ทัง้นีภ้ายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุหลกั 
 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 (สาม) วนัท าการถดัไป เว้นแตก่รณีที่กองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการ
ตอ่เนื่องกนัตัง้แต ่2 (สอง) วนัขึน้ไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุโดยไมช่กัช้า ทัง้นีภ้ายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ 
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท า
การท่ีค านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
หากบริษัทจดัการด าเนินการประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่
หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายใน 4 วนัท าการถดัไป อีกก็ได้  เว้นแตก่รณีที่กองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนั
ตัง้แต ่2 (สอง) วนัขึน้ไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุโดยไมช่กัช้า ทัง้นีภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
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การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 (สาม) วนัท าการ
ถดัไป เว้นแตก่รณีที่กองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนัตัง้แต ่2 (สอง) วนัขึน้ไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุลา่สดุโดยไมช่กัช้า ทัง้นีภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ย
ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะประกาศโดย
ช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั เช่น www.aberdeen-asset.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสมภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัโดย
ติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสือ่อิเลค็ทรอนิคส์ท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มข้ีอมลู
ดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตาม 16.2 ข้อ 2 เมื่อมเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามกรณีที่
ระบไุว้ในโครงการนี ้หรือตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุ และ/หรือ
กองทนุหลกั และ/หรือ ตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักล่าว  

ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
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ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
ในการค านวณมลูคา่ ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณเป็นเงินบาท 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิลา่สดุที่มีเป็นฐานในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ เว้นแต ่กรณีที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นร่วมกนัวา่ควรจะใช้ราคาอื่นท่ีเหมาะสมกวา่แทน ใน
กรณีที่มีการแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินบาทเพื่อการค านวณราคาหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิ 
อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ช้ในการค านวณดงักลา่วจะใช้อตัราแลกเปลีย่นท่ีเหมาะสมซึง่บริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
- เวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
- หนงัสอืพิมพ์รายวนั 
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนนิการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง : 
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถูกต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัที่พบราคา
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่ราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่
ถกูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ย
ลงทนุที่ถกูต้อง  
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(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ค านวณราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมทีม่ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสอืพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
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มลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึง
หนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจา่ยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่า
บคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
17.1  ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดนี จ ากดั 
17.2  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. 
17.3  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  ไมม่ ี
17.4  ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ี 
         สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
17.5  ที่ปรึกษา :  
         17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ  : ไมม่ี 
         17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ  : ไมม่ี 
17.6 ผู้สอบบญัชี  :    1) นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  หรือ 
                                2) นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบตุร์ หรือ 
                                3) นาย เทอดทอง เทพมงักร หรือ                           
                                4) นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ 
                                5) นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม  
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 
 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
:  
1. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ซึง่คดิตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทนุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กิน     
ร้อยละห้าสบิห้าของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการสง่เอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคสอง หมายความวา่ มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวน
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 
15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่
กรณี  
 
3. บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 
4.ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
เนื่องจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจ
ด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดได้ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอื่นๆ : 
20.1 การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น :  
หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
20.1.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
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(1) เมื่อมกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มช่ืีออยูใ่นทะเบยีนผู้
ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
(2) เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ี
ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทน
เงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
(3) เมื่อมเีงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลีย่เงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 
(4) เมื่อมกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 21.1.1(3) โดยอนโุลม  
 
20.1.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
(1) ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมตเิสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
มากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอยีด
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุล
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และความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
(2) เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
 
(2.1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
 
(2.2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
20.1.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายทีม่ีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตรา
สารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้รับจาก
การช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวม
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 20.1.3 หากบริษัทจดัการมเีหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้
สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้
หากได้มกีารจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมก็ได้ 
 
20.2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน  
1. กองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทนุได้ก็
ตอ่เมื่อได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1.1 บริษัทจดัการได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คิดเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมที่จะมกีารควบรวมกองทนุ 
  
1.2 ในกรณีทีม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ ออกเสยีงน้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรือออกเสยีงตัง้แตก่ึง่หนึง่ขึน้ไปของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแตไ่มไ่ด้มติโดยเสยีงข้างมากด้านใดด้านหนึง่
เกินกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุตอ่ไป 
บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมตคิรัง้ใหมภ่ายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัสดุท้าย
ของการรับหนงัสอืแจ้งมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึง่หนึง่ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ออกเสยีงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องด าเนินการตามข้อ 1.2 บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ด้วย  
 
การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทนุรวม
ใหม ่หรือแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมที่รับโอน (ถ้ามี)พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อเลกิกองทนุ
รวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  
 
ในการควบรวมกองทนุไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หาก
มีผลให้เกิดกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็น โครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1 ของวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะถือวา่ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิด เป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความ
เห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
2. ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิสี่วนัก่อนวนั ประชมุ 
หรือสง่หนงัสอืขอมติลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสอืแจ้งมติจาก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ 
หรือหนงัสอืขอมติดงักลา่ว  
 
3. ในช่วงระยะเวลานบัแตว่นัสง่หนงัสอืนดัประชมุหรือหนงัสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทนุถึงวนัท่ีมกีารควบรวม
กองทนุ บริษัทจดัการอาจไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้
แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท า
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การทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะ
สปัดาห์ของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  
 
4. เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีติให้มกีารควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอรับความเห็นชอบตอ่
ส านกังาน พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรับความเหน็ชอบดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม ่หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมที่จะควบรวม
กองทนุ  
(2) ร่างข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมก่บับริษัทจดัการ ร่างสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมใหม ่และร่างหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน รวมทัง้
ร่างข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่รับโอนกบับริษัทจดัการ และร่างสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมที่รับโอน ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผกูพนัและสญัญาดงักลา่ว  
(3) หนงัสอืรับรองการได้มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ  
(4) รายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ สถานะการลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมที่
จะควบรวมกองทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัยื่นขอความเห็นชอบจากส านกังาน  
 
5. เมื่อบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากส านกังานให้ท าการควบรวมกองทนุแล้ว  บริษัทจดัการจะบอกกลา่ว
การควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม )ถ้าม ี(ตลอดจนสทิธิ และก าหนดเวลาในการ
ใช้สทิธิของผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดมิ หรือกองทนุรวมที่โอน ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีภ้ายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
 
5.1 แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสอื พร้อมสรุปสาระส าคญัของ
โครงการจดัการกองทนุรวมใหม ่หรือกองทนุรวมที่รับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
โดยระบวุนั เดือน ปี อยา่งชดัเจน และสถานท่ีติดตอ่เพื่อสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม  
 
5.2 ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท่ีมีจ าหนา่ยแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบั เป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั  
ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทนุระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด การแจ้งและ
ประกาศตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  
 
6. เมื่อบริษัทจดัการได้มีหนงัสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ 5 แล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนในการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวม
ที่โอนเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน แล้วแตก่รณี  
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ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรือกองทนุรวมที่โอนซึง่ออกเสยีงคดัค้าน หรือที่ไมไ่ด้ออกเสยีงในการ
ควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วในการท่ีจะออกจากองทนุ
รวมก่อนที่การควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบ
รวมกองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการ  
ด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนได้  
 
7. บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืแจ้งสถานะ การเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน
ไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ 
 
20.3   การรับประโยชน์ตอบแทน (soft commission) 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนือ่งมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมลูคา่ทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวข้องกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
 
(2) ต้องไมม่ีพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 
ทัง้นี ้ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามความในข้อนีใ้ห้แกก่องทนุ บริษัทจดัการจะกระท าด้วยความเป็นธรรมและ
ค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับ
ผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
20.4 การด าเนินการตามข้อก าหนดของทางการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงาน
อื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และหรือผอ่นผนั
ข้อก าหนดใดตามโครงการนีเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
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20.5 การเปลี่ยนแปลงเวลาท าการในการขาย รับซือ้คนืหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการในการขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพื่อ
ความเหมาะสมและเป็นประโยชย์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมโดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบถึงการเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการลว่งหน้า
อยา่งน้อย 30 วนั โดยจะติดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
 
20.6 การกู้ยมื หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื  
ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยมื หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา ซือ้คืน ในนามกองทนุรวมได้ 
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้จะท าเพื่อบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุ และเงินท่ีได้จากการกู้ยืม หรือท า
ธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  จะน ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
20.7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคนืและจ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชีขัน้ต ่า  
บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัมลูคา่ขัน้ต า่ในการสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการจดัการกองทนุเป็นอยา่งอื่นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และติด
ประกาศหน้าที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพื่อให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัเร่ิมมีผลบงัคบัใช้  
 
20.8 การถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสาม 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสยีง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็น
เจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account)จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นดิหนว่ยลงทนุนัน้มบีคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพยีงรายเดียว
หรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตาม
จ านวนทีถื่ออยู ่
 
20.9 ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานของกองทุน 
ผลการด าเนินงานของกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี  Topix 1st section ซึง่เป็นตวัชีว้ดั (benchmark) ที่กองทนุ
หลกัใช้ในการวดัผลการด าเนินงานเช่นกนั โดยดชันีดงักลา่วเป็นดชันีวดัผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีน
ขนาดใหญ่ในกลุม่ first section ของตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange)  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการ
เปลีย่นแปลง และจะด าเนินการแสดงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุควบคูไ่ปกบัตวัชีว้ดัที่ 
เปลีย่นแปลงนัน้ เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องก าหนด 
 
อยา่งไรก็ด ีกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัทีใ่ช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ อนัเนื่องมาจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดชันีมีการยกเลกิการค านวณดชันซีึง่กองทนุมีการน าดชันีนัน้ มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือ
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไมแ่จ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าถึงการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แตจ่ะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ และประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.10 ในกรณีบญัชีกองทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุรายใดมยีอดคงเหลอืเทา่กบัศนูย์ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิด
บญัชีกองทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะติดประกาศหลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบหน้าส านกังานของบริษัทจดัการและใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.11 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
           ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กิน
หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  
 
20.12 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 20.11 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
          (1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
                (ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                (ข) กองทนุประกนัสงัคม 
                (ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
                (ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
                (จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
                (ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
                (ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
                (ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
                (ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงินได้นิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
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                (ญ) บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อมเีหตจุ าเป็นและสมควร 
          (2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
                (ก) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคลอ่งที่
ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ อาจถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แตว่นั
จดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัท่ีครบก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง 
              (ข) กรณีของกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะ
ได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 
20.11 ได้ไมเ่กินสดัสว่นท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เมื่อได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามเหตุ
จ าเป็นและสมควร 
              (ค) กรณีที่มเีหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามข้อ 20.11 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผอ่น
ผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาถงึ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
              “ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหนึง่ (2) (ก) ให้หมายความถงึผู้ลงทนุรายใหญ่และ
ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 
 
20.13  ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนั
การเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั 
FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ี
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ว
วา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบั
หนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
(ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ทีม่ีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหนว่ยงานของ
รัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพสิจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มกีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
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เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงทีไ่ด้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   
(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนนิการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น 
  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมกีารด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่ว
แล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดที่ทางราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้อง
ขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวมและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแหง่หฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การ
ลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
มาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้  ฟันด์

 
 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อผูกพนั 
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ส่วนที่ 2  : ข้อผูกพนั 
1. บริษัทจดัการกองทุนรวม : 
ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
ที่อยู่ :  179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม :  
 
1. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง  
 
2. แยกทรัพย์สนิของกองทนุไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการกองทนุรวม และน าทรัพย์สนิของกองทนุไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
3. จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุและน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
4. จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด  
 
5. จดัให้มีการด าเนินงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ ดงันี ้  
5.1 ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  
5.2 ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
5.3 สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
6. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัท าการ
นัน้  
 
7. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
8. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด  
 
9. จดัท าหนงัสอืชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่ให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
10. จดัให้มีผู้สอบบญัชี ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแหง่ประกาศส านกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  
 
11. จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นั
สิน้ปีบญัชีนัน้ หรือเมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภทที่ออกให้แก่ผู้ ถือร้องขอ  
 
12. เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ หรือวิธีการจดัการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการ  
 
13. ได้รับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ คา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมอื่น
ใด ตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
14. สัง่จา่ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
15. แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อกองทนุเลกิ  
 
16. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 
17. จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิม่เตมิ พร้อมทัง้วนัท่ี
หลกัทรัพย์มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการถดัจาก
วนัท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด  
 
18. จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุเปิดของ
รอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว หรือเมื่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุร้องขอ 
  
19. ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
20. ก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานของบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยอนญุาตให้พนกังานลงทนุใน
หลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ ทัง้นีจ้ะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศตา่งๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการกองทนุรวม
ลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทราบ  
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม : 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ (ตามนยัข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความ
รับผิดของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือของประกาศที่จะมีการแก้ไขในอนาคต) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเปลีย่น
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืน่เข้าจดัการกองทนุแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรู้หรืออาจรู้ถึง
การไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการกองทนุ
รวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ
เปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการกองทนุรวมจะด าเนินการเลกิกองทนุ
ตอ่ไป 
 
ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวมไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยเหตอุื่น
ใดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าทีต่อ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ
ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม ่
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
 ชื่อ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ  สาขากรุงเทพฯ 
 ที่อยู่ :   ฝ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์บริการ เลขที่ 399  ถ.สขุมุวิท  อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต 
            วฒันา  กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
1. ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตา่ง ๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงาน
ของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ยหรือเวนคืน
หลกัทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ โดยแยกไว้
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ตา่งหากจากทรัพย์สนิอื่น พร้อมทัง้ดแูลให้การเบกิจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทนุ จนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
 
2. จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
 
3. จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร  
 
4. แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การ
รับเงินปันผล และดอกเบีย้ การจองซือ้หลกัทรัพย์ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดที่มี
ผลตอ่การถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ      โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาด
หลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  
 
5. แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการกองทนุรวมทราบเป็นหนงัสอืถงึสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงั
อยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และ
อื่นๆ  
 
6. จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวม  
6.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเก่ียวกบัการรับและ
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ  
6.2 จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
6.3 จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  
6.4 จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหนว่ย
ลงทนุของกองทนุ  
 
7. รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และ
ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุ และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  
 
8. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่
เป็นธรรมในกรณีทีว่ิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะ
ค านวณมลูคา่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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9. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมภายใน 60 วนันบัแต่
วนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
10. ดแูลให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมหรือภายใต้ มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่พระราชบญัญตัิดงักลา่ว
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยทนัที ในกรณีที่บริษัท
จดัการกองทนุรวม กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแกก่องทนุหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตาม
มาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอยีด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
11. สรุปรายงานท่ีได้รับจากบริษัทจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ที่มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มา
เพิ่มเติมเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุไตร
มาสนัน้  
 
12. ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  
 
13. ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่พระราชบญัญตัิดงักลา่วโดยเคร่งครัด  
 
14. ในกรณีทีม่ีการยกเลกิโครงการ  เมื่อยกเลกิโครงการแล้ว    หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้ 
จดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
14.1 รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
14.2  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชี ปฏิบตัิตามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  
 
15. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมในการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่
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ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เนื่องจากมเีหตจุ าเป็นท าไห้ไม่
สามารถจ าหนา่ยจา่ยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผลหรือตามเหตอุืน่ใดที่ระบไุว้ใน
โครงการ  
 
16. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมในการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ หากเห็นวา่
มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือไม่
สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
17. ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุ  
 
18. บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
19. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว  
 
20. ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจดัการกองทนุรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้  ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถงึการ
ลงลายมือช่ือในหนงัสอืเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมี
การเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมว่า่การ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทน
ในการท าหน้าทีเ่ป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพยีงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมด่ าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
การเปลีย่นแปลงตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุมีเง่ือนไขดงันี ้ 
 
1.เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
2.ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
3. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.    หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กรณีอื่นใด และบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาให้
สอดคล้องกบักฎหมายหรือประกาศดงักลา่ว   ทัง้นี ้   เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลเป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าทีด่งักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
4.ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีตโิดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มกีารเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
5.ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบั กองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางทีก่่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกลา่ว
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
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6. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึง่ข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง
คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แหง่ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมจ่ดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท
จดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุาตแล้ว  บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น  
 
อนึง่ ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดผูลประโยชน์รายใหมห่รือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการด าเนินงานอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉบัพลนั เพื่อสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการมีอ านาจบอกเลกิ
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม :  

 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
เลขที่ 399  ถ.สขุมุวิท  อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2788-2000    โทรสาร  0-2788-4848 
 
และบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ชัน้ 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2359-1200-21  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ : นาย ประวิทย์  ววิรรณธนาบตุร์ หรือ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร หรือ                            
ชื่อ : นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือ 
ชื่อ : นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือ 
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ชื่อ : นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310  โทรศพัท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงั
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี : 
เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยั
อ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและข้อตกลงในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีระหวา่งบริษัท
จดัการและผู้สอบบญัชี 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 28 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ เลขท่ี 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื :  
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17, ถนนพญาไท แขวง/เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ : 02-684-8888 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซียพลสั จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่:  175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2680-1234 
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ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่:  132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2, 3 และ 9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2205-7000 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2659-7000 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่:  191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2285-0060 
 
ช่ือ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
ที่อยู ่: เลขที่ 399  ถ.สขุมุวิท  อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2788-3335 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู ่:  989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2657-7000 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 
ที่อยู ่: อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้12เอ เลขที่ 48/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550 
โทรศพัท์ 0-2697-3800  
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่อยู ่: 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชัน้ 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท์ : 02-686-2000 ตอ่ 2150 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่:  540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 17-18 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 



 

90 
31-12-15 

 

โทรศพัท์ 0-2658-5800 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 11 เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์  0-2658-8888 ตอ่ 8942, 8943, 8953 
 
ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 11  ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2680-2222 ตอ่ 2051-2052 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330  
โทรศพัท์  0-2658-6300 ตอ่ 6330, 6340 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 252/6 อาคารเมืองไทย – ภทัร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์  0-2305-9000 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  0-2635-1700 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู ่: 130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1-2 และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุ
วนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2627-3100  
 
ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  0-2724-6330-8 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595 
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ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และอาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 15, 19 และ 22 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2659-8000 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั  
ที่อยู ่: อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 8-9, 15-17, 21 เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2695-5335 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : 25 อาคารอลัมา่ลงิค์ ชัน้ 12   ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต   แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั    กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2646-9999 
 
ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์  0-2296-3315, 0-2296-5390, 0-2296-4054,0-2296-5042, 0-2296-5567 
 
ช่ือ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่:  1 ซอยกสกิรไทย ถ.ราษฎร์บรูณะ ชัน้ 12 เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3112 
 
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์   0-2544-1000  
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ที่อยู ่: 540 ชัน้ 7, 14, 17 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 02-680-5033-4   
   
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จ ากดั 
ที่อยู ่:  306 ชัน้ 2 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์  02-103-8804  
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บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนในภายหลงั ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุหรือเป็นนิติ
บคุคลที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทนายหน้า จดัจ าหนา่ยหรือค้าหลกัทรัพย์ หรือที่จ ากดัไว้
เฉพาะหนว่ยลงทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงาน
เดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
1. ได้รับคา่ธรรมเนยีมส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามอตัราที่ระบไุว้รายละเอยีด
โครงการ (ถ้ามี) หรือตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
 
2. บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
 
3. จดัวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบักองทนุ ณ ส านกังานใหญ่และสาขา (ถ้าม)ี ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ าเป็นตามที่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องก าหนด  
 
4. แจกจา่ยหนงัสอืชีช้วน ใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุ ใบ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยหรือเอกสารอื่นๆที่
เก่ียวข้องกบักองทนุ  
 
5. รับใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ขายหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ หรือเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของการกรอกเอกสารหรือรายการ
ของเอกสารดงักลา่ว  
 
6. ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน เช่น บตัรประชาชน หนงัสอืเดนิทาง วา่ตรงกบัผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีท า
ธุรกรรมกบักองทนุหรือไม ่ 
 
7. รับช าระเงินคา่ซือ้หรือขายหนว่ยลงทนุ หรือเงินอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือสญัญาแตง่ตัง้ผู้ให้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  
 
8. ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเอกสาร
อื่นใดที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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9. คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แกผู่้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ 
 
10. ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือตดิตอ่กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด 
 
11. ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทราบ ในกรณีที่มกีารแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรือมเีหตกุารณ์ที่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุหรือตอ่การ
เปลีย่นแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุ 
 
12. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุประกาศก าหนด เช่น หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการโฆษณาหรือ
สง่เสริมการขายกองทนุรวม ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
13. ด าเนินการอื่นใดตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือที่เก่ียวข้อง
กบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 
 
9. ที่ปรึกษา : 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : 
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9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) : 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 
 
12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง  Country Fund) : 
 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
13.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  
 
13.2 สทิธิในการรับเงินปันผล :  
โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตจ่ะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
 
13.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุได้โดยเสรี  
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะโอนหนว่ยลงทนุได้อยา่งสมบรูณ์จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นเร่ืองตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
และในกรณีที่การโอนหนว่ยลงทนุมีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืต า่กวา่ 100 หนว่ย จะถือวา่เป็นการโอน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
13.4 ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
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13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดยแก้ไขเพิม่เติมโครงการ
ลงทนุและข้อบงัคบัการจดัการได้ ตอ่เมื่อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงซึง่คดิตาม
จ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้
เป็นไปท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสยีง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็น
เจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account)จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นดิหนว่ยลงทนุนัน้มบีคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพยีงรายเดียว
หรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตาม
จ านวนทีถื่ออยู ่
 
13.6 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิทีจ่ะได้รับเงินคืนหากกองทนุต้องเลกิไป โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชีโดยจะได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการ
และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่
กฎหมายดงักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการช าระบญัชีกองทนุรวม 
 
13.7 สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิร้องขอตอ่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุให้ออกใบหนว่ยลงทนุ (Script) เพื่อน าไปใช้เป็น
หลกัประกนัในการขอจดแจ้งจ าน ากบัสถาบนัการเงิน โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่ระบไุว้ในข้อ 15.3 เร่ือง 
“คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจาก   ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ทัง้นี ้ทกุกรณีจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุเห็นสมควรเทา่นัน้ 
 
13.8 อ่ืน ๆ : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคีวามรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการไมค่รบ 
 
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใดๆ 
ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่
ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการโดยชอบ 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่นของทนุ
ของกองทนุท่ีตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ๆด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ  
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
         1. ภายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนจะด าเนนิการให้มีการจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้ทีไ่ด้รับการจดัสรร
หนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ เพื่อจดัสง่
ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  
 
          2. ในกรณีทีม่ีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ภายหลงัจากการปิดการเสนอขายครัง้แรกนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
จดแจ้งช่ือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียน พร้อมทัง้ด าเนินการให้มจีดัสง่หนงัสอืรับรองสทิธิใน
หนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ 
 
          3. บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครัง้ทีม่ี
การท ารายการซือ้และหรือขายคนืหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการวนัถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนั
และถกูต้อง  
 
          4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการให้มกีารออกและส่งมอบรายงานการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้รับ
การปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุเดือนหรือทกุไตรมาสตามปีปฏิทินแก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของไตรมาสนัน้ อนึง่ ในกรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใดมีจ านวนหนว่ยลงทนุในบญัชีลดลงเหลอืต า่กวา่  500 หนว่ย  บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไม่
จดัสง่รายงานดงักลา่ว  
 
          5. หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือรายงานการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารดงักลา่ว มิฉะนัน้ให้สนันิษฐาน
ไว้ก่อนวา่หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุและรายงานการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วถกูต้อง  
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           6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงวิธีการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ รายงานการถือ
หนว่ยลงทนุ วิธีการจดัสง่ และระยะเวลาในการจดัสง่โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขข้อผกูพนัหรือโครงการ โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว 
 
ในการขอออกใบหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออกใบหนว่ยลงทนุตามที่นายทะเบียน
หนว่ยลงทนุก าหนด 
 
บริษัทจดัการจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้
อ้างองิตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื่นได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัท าใบหนว่ยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตจ่ะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
บริษัทจดัการจะช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในโครงการหรือข้อผกูพนัและตามข้อมลูลา่สดุที่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุหรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ไว้กบับริษัทจดัการ 
   
การช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฎช่ือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจดัการมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธิหรือการ
จ ากดัสทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฎรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
18. ข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
18.1  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
           ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กิน
หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  
 
18.2  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 18.1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
          (1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
                (ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                (ข) กองทนุประกนัสงัคม 
                (ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
                (ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
                (จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
                (ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
                (ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
                (ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
                (ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษี
เงินได้นิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
                (ญ) บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อมเีหตจุ าเป็นและสมควร 
          (2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
                (ก) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคลอ่งที่
ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ อาจถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แตว่นั
จดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัท่ีครบก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง 
              (ข) กรณีของกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะ
ได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 18.1 
ได้ไมเ่กินสดัสว่นท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เมื่อได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามเหตจุ าเป็น
และสมควร 
              (ค) กรณีที่มเีหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามข้อ18.1ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผอ่นผัน
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จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาถึง
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
              “ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหนึง่ (2) (ก) ให้หมายความถงึผู้ลงทุนรายใหญ่และ
ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
 
19. หลกัเกณฑ์ และวธีิการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
ในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการอาจด าเนินการได้ดงันี ้

(1) การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของ
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดมาประชมุด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
โดยบริษัทจดัการจะหยดุท าการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุชัว่คราวเป็นเวลา 1 วนัท าการและปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อก าหนดสทิธิในการเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ณ สิน้วนัท าการ
ดงักลา่ว ด้วยวธีิการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัสถานท่ีติดตอ่ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ไว้ ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
หรือ 

(2) การสง่หนงัสอืขอมติไปยงัสถานที่ติดตอ่ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ไว้เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงนามและจดัสง่
หนงัสอืแสดงมติกลบัมายงับริษัทจดัการภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฎในทะเบยีนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการก่อนวนัท่ี
ในหนงัสอืขอมติเป็นฐานในการก าหนดสทิธิในการออกเสยีงและการค านวณคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

 
บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือหนว่ย
ลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการหรือมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองทีจ่ะลงมติ 
หรือมีข้อจ ากดัอยา่งอื่นตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของหนว่ยลงทนุท่ีมี
ข้อจ ากดัหรือสว่นได้เสยีดงักลา่วในมติ 
 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้
ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
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มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้
เสยีไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับ
มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ การ
ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดใดชนดิหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่
ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนดินัน้ 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั 
 
การแก้ไขเพิม่เติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่
เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นีเ้ร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึงข้อก าหนด
เก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบ
ตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย
ไมต้่องได้รับมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
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การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
พร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม (เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป) 
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ไมม่ ี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเตมิ: ไมม่ี 
 
22. การเลกิกองทุนรวม : 
22.1 เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ : 
 
(1) เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
(2) เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
(3) หากปรากฏวา่กองทนุมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
(3.1) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 
ล้านบาทเป็นเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตดิตอ่กนั และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุ  
(3.2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 30 
ล้านบาทในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุ หรือ  
(3.3) หากปรากฎวา่กองทนุมีจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  
 
(4) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฏวา่  
(4.1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัตามที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(4.2)ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการด าเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบั
บคุคลอื่นอนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนั
ใดที่ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ  
(4.3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีค าสัง่เพกิถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ 
(5) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุในกรณีที่มเีหตอุนัควรสงสยัวา่
อาจมกีารจดัตัง้กองทนุเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลม่บคุคลใด และส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน 
ซึง่ในกรณีที่ไมม่ีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุเป็นการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สัง่ให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขหรือ
ด าเนินการใดๆและบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการตามที่ส านกังานคณกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได้ หรือด าเนินการ
แล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปได้อยา่งแท้จริง  
 
(6) บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็น
กรณีใดกรณีหนึง่ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.9 ของโครงการ 
 
22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม :  
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว  
22.2.1 กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  
กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 
(1) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น 
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  
(2) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ
ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ  
(3) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมกี าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
22.2.2 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  
กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุ ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 (1) หรือ (4) (4.1)-(4.3) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการดงันี ้ 
(1) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1(1) หรือ (4) (4.1)-(4.3)  
(2) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ ด้วยวิธีการใดๆรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสอืให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 
22.1(1) หรือ (4) (4.1)-(4.3)  
(3) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
ท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 22.1(1) หรือ (4) (4.1)-(4.3) เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืน
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หนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ 
(4) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนั ท า
การนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 22.1(1) หรือ (4) (4.1)-(4.3) และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
เมื่อได้ด าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  
เมื่อเลกิโครงการแล้วบริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิ
ของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามจ าเป็นเพื่อช าระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนใน
การช าระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่คืนเงินให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่ที่คงเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยถืออยูต่าม
หลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ตและภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการ
โอนดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ค าเตอืน/ข้อแนะน า 

 

 
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน 

จ ากดั   จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของ  กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์
(Aberdeen Japan Opportunities Fund) ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์
ทูนิตีส์้ ฟันด์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 
อเบอร์ดีน จ ากดั  

 บริษัทจัดการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกับที่บ ริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการลงทุน
เพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ 

 ผู้สนใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจ าตวับคุคลดงักลา่วที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกให้ด้วย 

 บริษัทจัดการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตา่ง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และปฏิบตัิตามคูม่ือการปฏิบตัิงานของบริษัท และจะต้อง
เปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(Connected person) และการลงทนุตามอตัราสว่นท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทนุ เป็นต้น  ได้ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ห รือ โดยผ่าน เค รือข่าย  Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้โดยผา่นเครือขา่ย 
Internet ของบริษัทจดัการ (http://www.aberdeen-asset.co.th) 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่ลงทนุในตราสารแหง่ทนุของประเทศ

ญ่ีปุ่ น กองทนุจึงมีความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมอืงและสงัคมของประเทศญ่ีปุ่ น ผู้
ลงทนุควรศกึษาถึงปัจจยัตา่งๆทีอ่าจมีผลกระทบอยา่งรอบคอบกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุมีการลงทนุในรูปสกลุเงินเยนญ่ีปุ่ นซึง่โดยปกติกองทนุและกองทนุหลกัจะไมใ่ช้เคร่ืองมือป้องกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ จึงอาจมคีวามเสีย่งสงูจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ
ในรูปสกลุเงินบาทและเยนซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้  ทัง้นี ้ในอนาคต กองทนุ
อาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมต้ีนทนุส าหรับการ
ท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ได้ โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในภายหลงัหากมีกรณีที่กองทนุจะใช้หรือไมใ่ช้ เคร่ืองมือป้องกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  โดยวิธีการประกาศทางเวปไซต์ของบริษัทจดัการและปิด
ประกาศไว้หน้าส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท า
การก่อนวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

 การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่งของการลงทนุผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่
หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้  ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด  อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ 
เมื่อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุและผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืชีช้วนหรืออาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามที่มคี าสัง่ไว้ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
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ลักษณะที่ส าคัญของกองทุน                                                                                                           
ชื่อโครงการ กองทุนเปิด อเบอร์ดนี เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 

Aberdeen  Japan Opportunities Fund    
ชื่อย่อ 
 

ABJO 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภท
โครงการเปิดที่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

อายุโครงการ 
 

ไม่ก าหนด 

วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จดัตัง้และจัดการกองทุน
รวม 

9 สิงหาคม 2556 

วันที่ที่จดทะเบียนกองทุนรวม 
 

28 สิงหาคม 2556 

วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
 

14-26 สิงหาคม 2556 

 
 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
 
ประเภทโครงการ 
กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Feeder Fund) ประเภทโครงการเปิดที่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
นโยบายการลงทุน 
กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมหนว่ยลงทนุท่ีน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ซึ่งลงทนุ
ในตราสารทนุหรือที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือ
บริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว โดยแม้การคดัเลือกหุ้นเพื่อการลงทนุจะผ่านกระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีน 
(Aberdeen Equity Investment Process) แตก็่ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัในเงินต้นของผู้ลงทนุหรือผลตอบแทนที่สามารถ
ก าหนดไว้ได้ลว่งหน้า  
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมลูคา่ที่เพิ่มขึน้ของหน่วยลงทนุ (capital gain) โดยจะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทนุ 
(กองทนุรวมนีไ้มม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล) 
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ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ปรียบเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ต่างกนั อาจแสดงได้ตามแผนภาพข้างล่างนี ้
 
Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 
 
 
 
    
 

ความเสี่ยง/ มีความซบัซ้อนต ่า                                                                                                                                     ความเสี่ยง/ มีความซบัซ้อนสงู                                 
             

    

  

 

 
 
 
 
 
ในปัจจบุนักองทนุไมใ่ช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ดงันัน้ความเสี่ยงเก่ียวกบั
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจึงอาจแสดงได้ตามแผนภาพด้านลา่งนี ้
 
Risk Spectrum จากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  
 
 
 
    
 

ความเสี่ยงต ่า                                                                                                                                                                                         ความเสี่ยงสงู                                 
             

    

  

 

 

                        
 
 
 
 
                        

 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน  

ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ (ABJO)  

 

 
 

กองทนุ

รวม

พนัธบตัร

รัฐบาล 

   กองทนุ 

  รวมผสม 

 

กองทุนรวม

ตราสารแห่ง

ทนุ 

กองทุนรวมที่ลงใน

ทรัพย์สนิทางเลอืก 

กองทนุรวมตลาด

เงินที่ลงทนุเฉพาะ

ในประเทศ 

ก อ ง ทุ น ร ว ม

ตลาดเงินที่ลงทนุ

ในต่างประเทศ

บางสว่น 

กองทนุ

รวมตรา

สารหนี ้

กองทุนรวม

ห ม ว ด

อตุสาหกรรม 

 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเจแปน 

ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์  (ABJO) 

 

 
 

ป้องกนั

ความเสีย่ง

บางสว่น 

ป้องกนัความเสีย่งตาม

ดลุยพินิจของผู้จดัการ

กองทนุ 

 

มี ก า ร ล ง ทุ น ใ น

เงินตราตา่งประเทศ 

ป้องกนั

ความเสีย่ง 

100% 

ไมป้่องกนั 

ความเสีย่ง 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม  
 
1) ค าถาม  : กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของ 
                 หน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
    ค าตอบ : กองทนุนีไ้มม่กีารก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไมม่ีการแบง่ชนดิของหนว่ยลงทนุ 
 
2) ค าถาม  : กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 
    ค าตอบ : 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทจดัการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้ 
                    จดทะเบียนไว้กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
                    แล้ว 
 
3) ค าถาม  :  กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 
    ค าตอบ  :  เงินลงทนุท่ีเจ้าของเงินต้องการลงทนุในตราสารทนุหรือที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุของบริษัทที่จดทะเบียน

จดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว ซึ่งผ่านการคดั
สรรโดยกระบวนการลงทนุของ อเบอร์ดีน (Aberdeen Equity Investment Process) ภายใต้การบริหาร
การลงทนุในเชิงรุกเพื่อเพิ่มมลูคา่เงินลงทนุในระยะยาว โดยเงินลงทนุดงักลา่วต้องสามารถรับความเสีย่ง
และความผนัผวนของมลูคา่เงินลงทนุท่ีสงู 

 
 
4) ค าถาม  :  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
   ค าตอบ  :  เงินลงทนุของทา่นอาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

- การเปลีย่นแปลงของราคาหุ้นท่ีลงทนุโดยกองทนุหลกั 
- การเปลีย่นแปลงของมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
- อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 
5) ค าถาม  :  เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้น  
                  หรือไม่อย่างไร ? 
   ค าตอบ  :  ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 
6) ค าถาม  :  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 
    ค าตอบ :  
                      วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี : วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
                      วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
7) ค าถาม  :  การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัด (benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุน

รวมนีเ้ป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีสามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้) ? 
    ค าตอบ  :  ตวัชีว้ดั (benchmark) ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมนีค้ือ ดชันี     

Topix 1st Section โดยผู้ลงทนุควรจะลงทนุในกองทนุนีอ้ยา่งน้อย 5 ปี 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
1. ค าถาม  : กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

ค าตอบ  : วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
                       ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่า ดงันี ้
 
 
 

              ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุ    
                 วนัท าการของบริษัทจดัการ ตัง้แต ่9.30 น. ถงึ 15.30 น. 

                 - บริษัทจดัการ 
  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
  ชัน้ 28 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389 หรือสามารถด าเนนิการผา่นระบบ e-avenue  
  (Internet Trading System) (www.aberdeen-asset.co.th) ในกรณีที่ผู้ลงทนุได้รับอนมุตัิจาก 
  บริษัทจดัการแล้ว 

 
                 จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในชว่งการเสนอขายครัง้ 
                 แรกสามารถค านวณได้จากมลูคา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหารด้วยราคาของหนว่ยลงทนุที่เสนอขาย 
                 ครัง้แรก (10 บาทบวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ) ส าหรับจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะได้รับจาก 
                 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกสามารถค านวณได้จากมลูคา่การ 
                 สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหารด้วยราคาขายที่บริษัทจดัการประกาศ ณ สิน้วนัท่ีมกีารสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
                 ดงักลา่ว  
 
                 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสดน าฝากเข้าบญัชีที่บริษัทจดัการ  
                 ก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หกับญัชีบตัรเครดิต (ผู้ลงทนุต้องตรวจสอบกบั 
                 บริษัทจดัการวา่กองทนุใดสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีบตัรเครดิตได้) หรือวิธี 
                 อื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน  
                 เขตหกับญัชีเดยีวกนักบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดย 
                 เช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขดีคร่อมเฉพาะ สัง่จา่ย “บญัชีจองซือ้หนว่ย 
                 ลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั” (บญัชีกระแสรายวนั) และ/หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้   
                  ลงทนุทราบตอ่ไป ซึง่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ชื่อธนาคาร 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
10,000 บาทขึน้ไป 10,000 บาทขึน้ไป 
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ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ 

 
                  และบญัชีสัง่ซือ้อื่น ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 
                - ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
            วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
            ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ (หรือผา่นระบบอินเทอร์เนต็ที่  
            www.aberdeen-asset.co.th  ในกรณีที่ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการแล้ว) หรือที่ผู้สนบัสนนุการขาย 
            หรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง  
           13.00 น. แตใ่นกรณีทีว่นัขายคืนตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุหลกัหรือตวัแทนขายของ 
            กองทนุหลกั บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้ในวนัท าการถดัไป   (บริษัทจดัการจะประกาศ 
            วนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุหลกัให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  ณ สถานท่ีท าการของบริษัท 
            จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ) โดยจะช าระคา่ขายคืน 
            หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือ 
            หนว่ยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีและหรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 
2) ค าถาม : กรณีใดที่บริษัทจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
   ค าตอบ : (1) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวนหนว่ย      
                         ลงทนุของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
                   (2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุ 
                         โครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
                   (3) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลหรืออาจจะมีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่ 
                         วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้สามารถน าไปลงทนุในตา่งประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่       
                         สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ ซึง่มีนโยบายทีจ่ะน าเงิน 
                         ลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
                   (4) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ 
                         ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย 
                         ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ หรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว  
                   (5) ในกรณีทีก่องทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและ/หรือ 
                         ยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
                   (6) กรณีอื่นๆตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นวา่มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่  
                         เก่ียวข้อง เช่น กฏหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือ 
                        ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ 
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                        ช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
3) ค าถาม :  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย  
                หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วย  
                ลงทุนไว้อย่างไร ?  
     ค าตอบ : การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
                    บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขาย 
                    คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

                           (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่ง 
                                สมเหตสุมผล หรือ 
                           (ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ                  
                                ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่
ถกูต้อง  

 
                    การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการอาจ  
                    เลือ่นได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการ 
                    ผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วย
วิธีการใดๆโดยพลนั  

(ข) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการ
เลือ่น และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมลูของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมาย
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(ค) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะต้องช าระเงินคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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                           การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ

ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้        ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

                                  (1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
                                  (2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่ 
                                       สามารถจ าหนา่ยจา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไม่   
                                       สามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ  
                                       จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้ 
                                       คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย  
                                       ลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใน  
                                       กรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน1 วนัท าการ   เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  
                                  (3) ในกรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามประกาศ 
                                       ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยการลงทนุ และการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ  
                                       หากมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และกอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมี 
                                       นยัส าคญั 
                                       (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิ ดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ       
                                            กรณีที่กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกิน  
                                            กวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
                                       (ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไม่ 
                                            สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
                                       (ค) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตาม 
                                            ก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูล  
                                            ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
                                 (4) ในกรณีที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวม 
                                      ตา่งประเทศนัน้หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุหรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
                                      ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว 
                                 (5) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้  
                                      หนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
                                      (ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
                                            (1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ                       
                                                 ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย  
                                                 ตา่งประเทศ 
                                            (2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
                                            (3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มี  
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                                                 อ านาจตามกฎหมาย 
                                      (ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบั  
                                           ลกูค้าได้ในสาระส าคญั       
 
                                  บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน  หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้                      
                                  ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้    
                                  ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ี  
                                  ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
                                  และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มคี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบ  
                                  โดยพลนั   และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย  ไมรั่บซือ้คืน   หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ย  
                                  ลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุ  
                                  รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงาน  
                                  แผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
                                  ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่  
                                  ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือ  
                                  ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกินหนึง่วนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการ  
                                  เปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ  
                                  กองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
                                  ภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้  
                                  แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ  
                                  ในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย  
 
                                  ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่  
                                  ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ  
                                  ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ย  
                                  ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  
 
                       2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว   
                           หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขาย  
                           หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั  
                           และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ี  
                           ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง   
                           ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย  
                           ลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้  
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                           คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย  
                           ลงทนุทราบโดยพลนั 
 
                           การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
                           เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง                                
                           เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังาน  
                           คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น  
                           หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20   
                           วนัท าการตดิตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุ  
                           รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
                                                                                          
4) ค าถาม : วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 ค าตอบ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุอื่นมายงักองทนุนีห้รือจาก 
                      กองทนุนีไ้ปยงักองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลาท า  
                      การของธนาคารพาณิชย์ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยในกรณีที่เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ย  
                      ลงทนุออก หากวนัท ารายการตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุหลกัหรือตวัแทนขายของ  
                      กองทนุหลกั บริษัทจดัการจะท ารายการให้ในวนัท าการถดัไป  (บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุท า 
                      การซือ้ขายของกองทนุหลกัให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการ   
                      และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ)  
 
5) ค าถาม : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ? 
   ค าตอบ : ไมม่ีข้อจ ากดัของการโอนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้  
                   ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด  อยา่งไรก็ตามบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ย 
                   ลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด  
                   เกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

      
6) ค าถาม : ผู้ถือหน่วยจะทราบข้อมูลเกี่ ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย  
                  และรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
 ค าตอบ : ทา่นสามารถติดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ        
                      ได้ทกุวนัท่ีเวบไซต์ของบริษัทจดัการท่ี  www.aberdeen-asset.co.th หรือระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ   
                      (IVR) ที่หมายเลข 0-2352-3399 หรือทางหนงัสอืพิมพ์ASTV ผู้จดัการรายวนั หนงัสอืพิมพ์กรุงเทพ 
                      ธุรกิจ  
    หมายเหต ุ

บริษัทจดัการได้ก าหนดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคา
รับซือ้หน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการของกองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ โดยจะค านวณภายใน 1 วนัท า
การถดัไป และจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป   
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
1) ค าถาม : กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
   ค าตอบ : บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุ  
                   ครัง้ที่มีการท ารายการซือ้และหรือขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่ 
                   ทรัพย์สนิสทุธิของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 
2) ค าถาม : ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
   ค าตอบ :  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะถกูจ ากดัสทิธิออกเสยีงในกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราที่ประกาศก าหนด  
                    หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึง่ได้แก่ การขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัท   
                    จดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัในสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน  
                    หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมติดงักลา่ว  
 
3) ค าถาม : ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและ           
                การ ด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
   ค าตอบ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้โดยผา่น  
                    เครือขา่ย Internet ของบริษัทจดัการ (http://www.aberdeen-asset.co.th) 
 
3) ค าถาม  : กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 
    ค าตอบ : สามารถน าสง่ข้อร้องเรียนได้ที่หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้
                    - ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
                      โทรศพัท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389 (client.services.th@aberdeen-asset.com) 
                       www.aberdeen-asset.co.th 
                    - ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
                    - ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 
                      โทรศพัท์ 0-2263-6000 
 
4) ค าถาม : กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 
   ค าตอบ : ไมม่ี 
 

 
ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 
1. ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี ้และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของ

บริษัทบ้างรายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  
 

     รายชื่อกรรมการ  

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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1. นายฮิว ยงั                          กรรมการ 
2. นายแพททริค เจมส์ จสัติน คอร์ฟ     กรรมการ 
3. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง            กรรมการ 
4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา   กรรมการ  
5. นายปรกฤษฎ์ พรรคพานิช                กรรมการ 
6. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์                 กรรมการ 

    
    คณะผู้บริหาร 
      1. นายฮิว ยงั                      
      2. นายแพททริค เจมส์ จสัติน คอร์ฟ  
      3. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง 
      4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา    
      5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์            
      6. นายจกัรกฤษณ์ เหมบณัดิษฐ์ 
      7. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช        
      8. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ์ 
 
     คณะกรรมการการลงทุน 

1. นายฮิว ยงั 
2. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์ 
3. นายออเสน การบริสทุธ์ิ 
4. นางสาวพฤกษา เอี่ยมธงทอง 
5. นายหลยุส์ ล ู
6. นายพชร ทิมาสาร 
7. นางสาวธญัญา มหาวฒันองักรู 

 
2. บริษัทจัดการมีจ านวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทัง้หมดที่อยู่ภายใต้การ  
   บริหารจัดการเท่าไร 
     ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
     บริษัทจดัการมีกองทนุรวมทัง้หมดที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการ จ านวน 23 กองทนุ และมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
     ของกองทนุรวมทัง้หมด 43,625   ล้านบาท 
 
3. ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี ้มีประสบการณ์ท างานอย่างไร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง 
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ชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์ - MBA , Boston University 

- BA in Business and management  
  , University of  Maryland 

อดิ เทพร่วมงานกับอเบอร์ดีนในปี  2545 
หลงัจากร่วมงานกบั HSBC ในต าแหน่งผู้ช่วย
รองผู้อ านวยการฝ่ายจดัการความเสี่ยงสินเช่ือ 
ซึ่งเป็นผู้ คัดกรองข้อเสนอให้แก่บริษัทและ
สถาบันการเงิน ก่อนหน้านีเ้คยท างานที่เทเล
คอมเอเชีย ก่อนที่จะมาร่วมงานกับบริษัท
หลกัทรัพย์ ภทัร ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
ในคณะนกัลงทนุท่ีร่วมกนัก าหนดราคาหุ้นออก
ใหมแ่ละรับประกนัการขายหุ้นสามญัออกใหม่
ให้กบัสาธารณะก่อนเข้าซือ้ขายในตลาดหุ้น 

นายออเสน การบริสทุธ์ิ - MBA, SloanSchool of 
Management,Massachusetts 
Institute of Technology 
 
- B.S. in Economics, Wharton 
School of Business, University of 
Pennsylvania 

ออเสน ร่วมงานกับอ เบอร์ดีนในปี  2549 
หลงัจากร่วมงานกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทย ในด้านการ
ตรวจสอบบญัชีของลกูค้าบริษัทรายใหญ่ ก่อน
หน้านี ้ออเสนร่วมงานกับ Merryl Lynch 
Investment Managers ใ นต า แหน่ ง
นักวิ เคราะห์การลงทุนเป็นเวลาสองปี ซึ่ง
ตรวจสอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ก่อนหน้านี ้เป็นนกัวิคราะห์หลกัทรัพย์
ที่ SBC Warburg (ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็น UBS 
Securities) ในกรุงเทพฯ 

นายพชร ทิมาสาร - MS in Finance from University of 

San Francisco 

- MA in Economics from 

Chulalongkorn University 

พชรร่วมงานกบัอเบอร์ดีนในปี 2556 หลงัจาก

ร่วมงานกบั Tisco Invesment Advisory ใน

ต าแหน่ง Equity Analyst และก่อนหน้านี ้

ท างานเป็น Credit Analyst ที่ บมจ.กสกิรไทย 

นางสาวธญัญา มหาวฒันองักรู - Master of Philosophy in Finance 

from the University of Cambridge 

- BBA in Accounting from 

Thammasat University 

ธัญญาร่วมงานกับอเบอร์ดีนในปี  2557   

หลงัจากร่วมงานกับธนาคารทิสโก้ในต าแหน่ง 

Investment Banking Analyst และก่อนหน้านี ้

ท างานเป็น Audit Assistant ที่ KPMG 

Phoomchai Audit 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ 
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตดัสนิใจลงทนุ ให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามกลยทุธ์ 
3. ติดตามการบริหารความเสีย่งการลงทนุ 
 
4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท์ 0-2646-5000 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)        โทรศพัท์ 0-2231-3777 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)          โทรศพัท์ 0-2659-7000 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-6300 ตอ่ 6330, 6340 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ ฯ           โทรศพัท์ 0-2788-3335 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   โทรศพัท์ 0-2657-7000 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2697-3800 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2658-5800 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2686-2000 ตอ่ 2150 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท์ 0-2305-9000 
บริษัทหลกัทรัพย์  เค จี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 ตอ่ 8942, 8943, 8953 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั   โทรศพัท์ 0-2695-5335       
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท์ 0-2635-1700 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จ ากดั           โทรศพัท์ 0-2627-3100 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)           โทรศพัท์0-2217-8888,0-2611-9222,0-2217-9595 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท์ 0-2724-6330-8 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)              โทรศพัท์ 0-2684-8888           
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั(มหาชน)  โทรศพัท์  0-2658-9000 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)                โทรศพัท์  0-2680-2222 ตอ่ 2051-2052            
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท์ 0-2205-7000 
บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั(มหาชน)  โทรศพัท์  0-2638-5500 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท์ 0-2659-8000 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3112 
ธนาคารกรุงศรี อยธุยา จ ากดั (มหาชน)              โทรศพัท์ 0-2296-3315, 0-2296-5390,  

0-2296-4054,0-2296-5042, 0-2296-5567 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  โทรศพัท์ 02-680-5033-4 

บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โทรศพัท์  02-103-8804 
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โซลชูัน่ จ ากดั 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์   0-2544-1000 

 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ขึน้ 
 
5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ือ ? 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
    โทร. 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339 
 
6.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีค้ือ ? 
     ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  โทรศพัท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848 
 
     นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา   
     ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
 
7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุน ? 
     นายประวิทย์ วิวรรณธนาบตุร์, นายเทอดทอง เทพมงักร, นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้,นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั, 
     นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
 
     บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
     โทรศพัท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 

    
 
ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
 

 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 
ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบักองทนุได้ที่ 
-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
-  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.aberdeen-asset.co.th 
 
 
 
 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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                                          ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี ้

 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ (Aberdeen Japan Opportunities Fund) เป็นกองทนุรวมหน่วย
ลงทุนที่ลงทนุในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) โดยมีนโยบายน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศ (ลกัเซมเบิร์ก) ช่ือ Aberdeen Global – Japanese Equity Fund  (กองทนุหลกั) ซึ่งเป็นกองทนุที่
ลงทนุอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทนุหรือตราสารที่เก่ียวข้องกบัตราสารแห่ง
ทนุ (equities or equities related securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือ
บริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว ภายใต้การบริหารจดัการในเชิงรุก (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ 
ฟันด์ จะลงทนุในกองทนุหลกัไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน) ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิด อเบอร์ดีน เจเปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของ
กองทุนหลกัหรือทรัพย์สินที่ลงทุน และสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ และเนื่องจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทนุ แนว
ทางการบริหารจดัการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงจะด าเนินการโดยผู้จดัการกองทนุของกองทนุหลกัเป็นสว่นใหญ่ โดยบริษัท
จดัการมีการบริหารความเสีย่งของกองทนุในบางเร่ือง เช่น ความเสี่ยงจากสภาพคลอ่ง ซึ่ง ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญัใน
การลงทนุของกองทนุสามารถสรุปได้ดงันี ้      
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  
คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตา่งๆ เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงิน

ตลาดทนุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาของตราสารทนุหรือตราสารที่เก่ียวข้องกบัทนุที่กองทนุหลกัลงทนุไว้ และสง่ผลให้
มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุมีความผนัผวน  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจดัการเห็นว่าความเสี่ยงในกรณีนีเ้กิดขึน้ได้จากหลายปัจจยัซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อเงินลงทนุของ    ผู้
ลงทนุได้ โดยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงนีค้ือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทนุอย่าง
ครบถ้วนด้วยความระมดัระวังและปฏิบตัิตามกระบวนการลงทนุที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มีการกระจายการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆอยา่งเหมาะสม โดยปกติแล้วความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์มกัไม่เก่ียวข้องกบัแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ดงักลา่ว แตจ่ะเป็นเร่ืองของความสมดลุระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขายในตลาด ซึง่หากราคา
ที่เกิดจากการซือ้ขายกนัในปริมาณที่มากนัน้ยงัคงเป็นราคาที่สามารถซือ้หรือขายตราสารดงักลา่วได้ในราคาที่น่าสนใจ
แล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผนัผวนดงักล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทนุ อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้มุง่ลงทนุในหุ้นท่ีมีความผนัผวนหรือมีลกัษณะที่ดเูหมือนจะให้ผลตอบแทน   ที่ดี ณ จุดต่างๆ ในวฎัจกัรของหุ้นตวั
นัน้ แต่บริษัทจัดการมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุจนครบรอบวฎัจกัร   (ภายใต้เง่ือนไขที่ต่างกนัย่อมให้โอกาส
ทางการลงทนุท่ีตา่งกนั) และนอกจากนีบ้ริษัทจดัการก็ไม่มีการลงทนุตามจงัหวะของตลาด (Market timing) เนื่องจาก
ไม่ใช่ลกัษณะการลงทุนในแบบที่บริษัทจัดการยึดถือ ดงันัน้บริษัทจัดการจึงบริหารเงินสดในลกัษณะเป็นเงินส ารอง
คงเหลอืมากกวา่จะบริหารเงินสดในลกัษณะเป็นทรัพย์สนิเพื่อการลงทนุอยา่งหนึง่ 
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2. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Performance Risk)  
คือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการด าเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานหรือ

ความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทท่ีกองทนุหลกัลงทนุไว้ เช่น บริษัทดงักลา่วประสบปัญหาทางการเงินหรือมี
ผลก าไรน้อย ซึ่งอาจท าให้ราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับทุนของบริษัทดงักล่าวลดลงและส่งผลให้
มลูคา่หนว่ยลงทนุลดลง  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจดัการได้น าเอากระบวนการลงทนุของอเบอร์ดีน (Aberdeen equity investment process) มาเพื่อใช้
ในการลดความเสีย่งนี ้โดยกระบวนการดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคา   มีการ
คดัเลอืกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพื่อให้สนิทรัพย์ที่ลงทนุมีคณุภาพและมีการกระจายการลงทนุอยา่งเหมาะสม 
 
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

คือ ความเสี่ยงจากการที่หลกัทรัพย์ที่ลงทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ในบางประเทศซึ่งกองทนุหลกัลงทนุไว้อาจ
ขาดสภาพคลอ่งหรือขาดประสทิธิภาพหรือกฎเกณฑ์หรือการก ากบัควบคมุซึ่งควรจะมีในกรณีที่เป็นตลาดที่พฒันาแล้ว 
โดยอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่หรือความสามารถในการขายหลกัทรัพย์หรือตราสารซึง่จะสง่ผลต่อผลการด าเนินงานของ
กองทนุ  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจดัการเห็นว่าสภาพคลอ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคญัในแง่ภาพรวมของพอร์ตการลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการมี
การติดตามดแูลในเร่ืองนีอ้ยา่งใกล้ชิด โดยจิตวิทยาของตลาด (sentiment) มกัจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉบัพลนัและ
ปัญหาเร่ืองสภาพคลอ่งจะตามมา ท าให้ตราสารบางสว่นของพอร์ตการลงทนุขาดสภาพคลอ่งและไม่สามารถขายตรา
สารดงักล่าวออกไปได้ โดยในชัน้ของกองทุนมีการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคล่องโดยการก าหนดให้บริษัท
จดัการสามารถสงวนสทิธิในการท ารายการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุในแตล่ะครัง้ได้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ด าเนินการให้การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในชัน้ของกองทนุหลกัแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ รวมทัง้อาจมีการจดัหาวงเงินเครดิตจากสถาบนัการเงินและส ารอง
เงินไว้ในจ านวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ (Foreign Exchange  Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการที่การลงทุนของกองทุนหลกัเก่ียวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึง่อาจท าให้ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินและอาจท าให้มลูค่าของตราสารที่ลงทนุเพิ่มขึน้
หรือลดลงและอาจท าให้เกิดความผนัผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบาทได้ นอกจากนีก้ารลงทุนในประเทศที่สกุลเงินมี
ความผนัผวนหรือไมม่ีเสถียรภาพก็อาจท าให้เกิดการเพิ่มขึน้หรือลดลงของเงินลงทนุได้  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
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ปัจจบุนั บริษัทจดัการไมไ่ด้มีการบริหารความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราแลกเปลีย่นเงิน เนื่องจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายใน
การป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไมน่า่จะคุ้มคา่ในระยะยาว  

 
5. ความเสี่ยงจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk)  

คือ ความเสีย่งเก่ียวกบัการยอมรับและบงัคบัตามสทิธิตามกฎหมายและสทิธิอื่นๆ ของเอกชน  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจดัการบริหารความเสี่ยงนีโ้ดยพิจารณาลงทุนในบริษัทที่แน่ใจได้ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงัคบัใน
ประเทศที่บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งบริษัทนัน้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ
ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความเป็นอิสระของศาลในประเมินความเสีย่งของประเทศด้วย อย่างไรก็ตามปัญหา
ที่เกิดขึน้ในระดบัภาคเอกชนนัน้มีน้อยโดยสว่นใหญ่จะเกิดขึน้จากผลของการกระท าของรัฐบาล เช่น บริษัทของรัฐบาล
อาจได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่ไมเ่ป็นกลาง หรือได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าสูต่ลาดและอ านาจในการควบคมุตลาด 
ในกรณีนีคู้แ่ขง่ที่เป็นภาคเอกชนก็อาจได้รับผลกระทบได้ 
 
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ออปชันส์ ฯลฯ) (Investment in 
Securities (common shares, warrant, options etc) Risk)  

คือ ความเสีย่งในการลงทนุในบริษัทท่ีมีคณุภาพต ่า หรือการซือ้ตราสารในราคาที่สงูเกินไป  
 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 บริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงนีโ้ดยการตรวจสอบการถือครองตราสารทัง้หมดอย่างครบถ้วนและ

ระมดัระวงัไม่ซือ้ตราสารใดที่มีราคาสงูเกินไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาความเสี่ยงของหุ้นเป็นหลกัและค านึงถึง
เกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) เพียงเลก็น้อย บริษัทจดัการไมเ่ช่ือใน แนวความคิดที่วา่เกณฑ์มาตรฐานคือเคร่ืองมือที่
เป็นกลาง ทัง้นี ้เพราะเกณฑ์มาตรฐานไม่สามารถบอกอะไรเก่ียวกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ก าลงัพิจารณาได้ 
นอกจากนีก้ารกระจายการลงทนุยงัถือเป็นวิธีการหลกัในการควบคมุความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร โดย
จะมีหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนรับผิดชอบในการจัดท ารายงานเก่ียวกับความ
สอดคล้องของฐานะการลงทนุของกองทนุโดยพิจารณาจากมมุมองของการลงทนุเป็นหลกั รวมทัง้ท าให้มัน่ใจได้ว่าแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงซึ่งก าหนดตามข้อจ ากัดหรือตาม
แบบจ าลองพอร์ตการลงทนุของอเบอร์ดีน  หน่วยงานนีจ้ะระบขุ้อยกเว้นและแนวทางที่ต้องด าเนินการเมื่อฐานะความ
เสีย่งตามที่ระบไุว้เกิดขึน้  การบนัทกึการเกิดขึน้ของระดบัความเสี่ยงจะช่วยท าให้ผู้จดัการกองทนุทราบในกรณีที่ระดบั
ความเสี่ยงยงัคงเกินก าหนดข้อจ ากัดดงักล่าวหรือในกรณีที่ยังคงเกิดข้อยกเว้นอย่างต่อเนื่อง (กล่าวคือยังไม่มีการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขในเร่ืองดงักลา่วหรือมีการด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถแก้ปัญหาได้) 
 
7. ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่มกัจะเกิดขึน้ในตลาดที่เกิดใหม่ (emerging markets) ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ความไม่มี
เสถียรภาพของรัฐบาล การเปลีย่นนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค หรือการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์อยา่งฉบัพลนั  
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แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนีโ้ดยพิจารณาตรวจสอบหลกัฐานต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวอย่างละเอียด
และสม ่าเสมอ และหากมีความคืบหน้าในเร่ืองใดที่เห็นว่ามีความส าคญัก็จะน าเข้าสูก่ารพิจารณาของที่ประชุมทุก 2 
ครัง้/สปัดาห์ บริษัทจดัการยงัตรวจสอบปัจจยัอื่นๆด้วยเช่น นโยบายอตัราแลกเปลีย่น (เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของ
ความผนัผวนในค่าเงิน) สถานะการใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินค้าโภคภณัฑ์โลก เช่นเดียวกบัปัจจยัรอง
อื่นๆ เช่น ความคุ้มครองจากการแทรกแซงโดยรัฐบาล เป็นต้น โดยเป็นที่ชดัเจนว่าหากประเทศใดมีประวตัิเก่ียวกบักบั
ความไมม่ีเสถียรภาพ สิง่นีจ้ะเป็นปัจจยัในการให้น า้หนกัการลงทนุในหุ้นหรือการจดัสรรการลงทนุ แต่ขณะเดียวกนัการ
ปฏิวตัิหรือการลดค่าเงินก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ท าให้บริษัทจัดการขายตราสารที่ถืออยู่โดยอตัโนมตัิ หรือเข้ามาลงทุนทนัที
เพียงเพราะความคาดหวงัว่าการเมืองจะดีขึน้ เช่นกนั  เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี อ้าจมีผลกระทบกับบริษัทที่ลงทุนไว้ใน
หลายเร่ือง ซึง่ในหลายกรณีก็ถือวา่เป็นโอกาสในการลงทนุ 
 
8. ความเสี่ยงด้านวิธีปฏิบัติทางบัญชี (Accounting Practice Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่บางประเทศมีมาตรฐานการบญัชีหรือระบบการสอบบญัชีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
หรือรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากลแตข้่อมลูในรายงานดงักลา่วอาจไมถ่กูต้องเสมอไป หรือข้อจ ากดัใน
หน้าที่ของบริษัทในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจดัการจะตรวจสอบวิธีปฏิบตัิทางบญัชีอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการประเมินบริษัทที่จะลงทนุในขัน้ตอนของ
การตรวจสอบคณุภาพของบริษัท โดยบริษัทดงักลา่วจะต้องมีวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีสากล
หรือมาตรฐานทางบญัชีของประเทศนัน้ๆ และถ้าหากไม่เป็นไปตามนีบ้ริษัทจัดการก็จะตัง้ข้อสงสยัในเจตนาที่จะไม่
ปฏิบตัิตามดงักลา่ว (เช่น กระท าเพื่อใช้ช่องว่างของมาตรฐานหรือไม่ หรือเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่ไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง) แม้วา่ข้อสงสยัดงักลา่วจะไมม่ีหลกัฐานรองรับก็ตาม การกระท าดงักลา่วก็จะท าให้การประเมินมลูคา่ของ
บริษัทนัน้ท าได้ยากเมื่อเทียบกบับริษัทในประเทศอื่นๆท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
9. ความเสี่ยงของผู้ถอืหุ้น (Shareholder Risk)  

คือ ความเสีย่งที่ประมวลข้อก าหนดเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นมีความแตกต่างกนัมากในหลายประเทศ ในบาง
ประเทศมีกฎหมายก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหน้าที่ของบริษัทและสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียง ใน
บางครัง้มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นบทบงัคบัแตบ่างครัง้ก็ก าหนดไว้เป็นเพียงข้อพงึปฏิบตัิ ในหลายๆประเทศการคุ้มครอง
ผู้ ถือหุ้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และบริษัทก็สามารถจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น (โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นต่างด้าว) โดยการก าหนดให้มี
สทิธิการออกเสยีงที่แตกตา่งกนั  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนีโ้ดยผู้จัดการกองทุนจะใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นในการแจ้งประเด็นต่างๆให้
ฝ่ายจดัการของบริษัททราบในโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในการประชมุสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้น หรือการประชมุวิสามญั
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ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนีผู้้จดัการกองทนุยงัใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ (active shareholder) ด้วยการ
แจ้งความเห็นรวมทัง้ใช้สทิธิออกเสยีงในวาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ได้รับช าระหนีจ้ากการซือ้ขายหลักทรัพย์ (Execution and Counterparty Risk)    

คือ ความเสี่ยงที่ตลาดหลกัทรัพย์บางแห่งไม่มีระบบในการส่งมอบหลกัทรัพย์พร้อมกับการช าระราคาซึ่ง
สามารถหลกีเลีย่งความเสี่ยงเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาได้ ในบางครัง้จึงมีความจ าเป็นต้องมีการช าระราคาใน
กรณีเป็นผู้ซือ้ก่อนได้รับมอบหลกัทรัพย์ หรือสง่มอบหลกัทรัพย์ในกรณีเป็นผู้ขายก่อนท่ีจะได้รับช าระราคา  
 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

บริษัทจดัการบริหารความเสี่ยงนีโ้ดยการพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมส าหรับการซือ้และการ
ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้า อยา่งไรก็ตามการท่ีมีต้นทนุในการท าธุรกรรมที่ต ่ากวา่แตเ่พียงอย่างเดียว
ไม่ได้เป็นปัจจยัหลกัที่บริษัทจดัการจะเข้าท าธุรกรรมด้วย นอกจากนี ้บริษัทจัดการอาจใช้อ านาจต่อรองที่มีเหนือกว่า
บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในบางตลาด รวมทัง้มีการคัดเลือกบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยความ
ระมดัระวงัเพื่อเป็นการลดความเสีย่งเก่ียวกับการผิดนดัช าระหนี ้ 
 
 

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเดียว (Single Country Risk)    
คือ ความเสีย่งที่กองทนุมีฐานะการลงทนุ (exposure) อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึง่เพียง

ประเทศเดียว ซึง่อาจท าให้ความผนัผวนของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุมีเพิ่มมากขึน้ 
 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนีโ้ดยการน าเอากระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีน (Aberdeen equity 

investment process) มาเพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงนี ้โดยกระบวนการดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ปัจจัย
ตา่งๆที่มีผลกระทบตอ่ราคา มีการคดัเลอืกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพื่อให้สนิทรัพย์ที่ลงทนุมีคณุภาพและมีการกระจายการ
ลงทนุอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามแนวทางดงักลา่วอาจไม่สามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากปัจจยัในระดบั    มห
ภาคในประเทศนัน้ได้เนื่องจากข้อจ ากดัของผู้จดัการกองทุนที่ไม่สามารถกระจายการลงทนุไปยงัประเทศอื่นได้เพราะ
เป็นนโยบายของกองทนุท่ีประสงค์จะลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 
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อัตราส่วนการลงทุน 

 

อัตราส่วนการลงทุน ABJO 
เปรียบเทียบกับ
อั ต รา ส่ วนกร ณี
กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company limit) 
การลงทนุในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 
 

20 

การลงทนุในเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 20 

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ ออก /คู่สัญญาที่ มีอันดับ       
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 15 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่ ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 30 30 
อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
การลงทุนในเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้
เงิน 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ n/a n/a 

การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 100 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

126 
31-12-15 

 

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 

 
 
 
 
รอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม1 อัตราตามโครงการ  2 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
เรียกเก็บจริง (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)  ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของ 
NAV ถัวเฉลี่ยของรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า บัญ ชี ข อ ง
กองทนุ 

2.04 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 1.73 1.80 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.05 0.03 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.11 0.12 

1.4 คา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์   

1.5 คา่ใช้จ่ายอื่น 
      คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 
      - ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
      - หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

 
 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง  

 
 

0.06 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)   

2.1 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนกองทนุ ตามที่จ่ายจริง  

2.2 คา่ใช้จ่ายในการพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง  

2.3 คา่ใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง 0.03 

   

 รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทัง้หมด 4  2.04 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 5 ไมเ่กินร้อยละ 3 1.5 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 5 ไมม่ี  

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 5 ไมม่ี 

3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
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หมายเหต ุ

       1 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  
2    อตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุของช่วงตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึง
วนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3    ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
4    ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
5    อัตราร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ สั่งซือ้หรือผู้ ถือ

หน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้
ที่หน้าส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

6    จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค าขอท ารายการ 
 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ใน

โครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะกระท าการดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ 
ในอตัรา 300 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วยหรือเศษ
ของ 1,000 หนว่ย โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอน
ในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ6 

5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือ สกุล ที่อยู่ และการออก
ใบหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท 6 

       6.  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ตามอตัราและเง่ือนไขที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
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ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์    
     N/A 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประเภทหลกัทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม (บาท) % 
หนว่ยลงทนุ  
กองทนุเปิดอเบอร์ดีน โกลบอล -เจแปนนิส เอคควิตี ้ ฟันด์   

1,083,977,643.99 97.33 

เงินฝากธนาคาร 
ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ 

28,180,901.87 2.53 

ทรัพย์สนิอื่น 4,474,345.66 0.40 
หนีส้นิอื่น (2,953,630.53) (0.27) 
รวมทรัพย์สินสุทธิ 1,113,679,260.99 100.00 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio) 
       N/A 
 

ผลการด าเนินงาน 

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5ปี1 10ปี1 ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน1 

กองทุนรวม 8.91% 1.55% 17.74% n/a n/a n/a 10.86% 
Benchmark 
TOPIX 1st Section Price Return 
TOPIX 1st Section Total Return 

 
5.08% 
5.90% 

 
0.21% 
1.02% 

 
18.09% 
20.36% 

 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 

 
9.71% 
11.91% 

Information Ratio 2 0.07 0.01 -0.18 n/a 
 

n/a n/a -0.09 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 0.88% 1.13% 15.27 % n/a n/a n/a 14.52% 
 
*  ทีม่า:  บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั  
1 % ตอ่ปี 
2 Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต  
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ค าเตอืน/ข้อแนะน า 

   
 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังานได้รับ

รองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุ
ที่เสนอขายนัน้ 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
จึงไมม่ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ ทัง้นี ้ ผลการ
ด าเนินงานของ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตีส์้ ฟันด์ (Aberdeen Japan Opportunities Fund) 
ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 

 ผู้ลงทนุท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นตา่งประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนดกฎระเบยีบและภาษีตา่งๆทีเ่ก่ียวเนื่อง
กบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 

 ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจ าตวับคุคลดงักลา่วที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกให้ด้วย 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ตา่ง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และปฏิบตัิตามคูม่ือการปฏิบตัิงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการ
ลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบเพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
พนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องได้ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือ ทรัพย์สนิอื่นเพื่อบริษัทจดัการ เช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพื่อ
บริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ  

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้จากเวบไซต์ของ
บริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) 

 
รวบรวมข้อมลู  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 
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สรุปข้อมูลส าคัญที่ ผู้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับ กองทุน อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส 
เอคควติี ้ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 

ลักษณะที่ส าคัญของกองทุน 

  ชื่อโครงการ กองทนุ อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควติี ้ฟันด์ 
Aberdeen Global – Japanese Equity Fund    

  ประเภทโครงการ  กองทนุเปิด  

  อายุโครงการ  ไมก่ าหนด 

  วันที่จัดตัง้  26 เมษายน 2531  

  นโยบายการลงทุน      
 

 เพิ่มมลูค่าเงินลงทนุในระยะยาวโดยลงทนุอย่าง
น้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือตรา
สารที่เก่ียวข้องกับทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรือ
ประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้น
ในบริษัทดงักลา่ว  

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนนี ้
 

กองทนุ อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทนุยอ่ยกองทนุหนึง่ภายใต้      อเบอร์ดีน 
โกลบอล ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ในรูปของบริษัทเพื่อการลงทุน ภายใต้กฎหมายของแกรนด์ ดชัชี ประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก (ปัจจบุนั อเบอร์ดีน โกลบอล มีกองทนุย่อยรวมทัง้สิน้ 40 กองทนุ) โดยสกุลเงินหลกัที่ใช้คือ เยน กองทนุหลกั
อาจลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสาร
หนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (Unlisted Securities) ซึ่งมีการก ากบัดแูลโดยหน่วยงานของทางการต่างประเทศ  โดยจะลงทนุได้ไม่เกินร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  ทัง้นี ้มีข้อมลูทัว่ไปของกองทนุดงันี ้
 

ผู้จัดการกองทุน – Aberdeen International Fund Managers Limited 
ที่ปรึกษากองทุน – Aberdeen Asset Management Asia Limited. 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน – BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน – BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch  
นายทะเบียนกองทุน – Aberdeen Global Services S.A. 
ผู้สอบบัญชีของกองทุน – KPMG Audit 
หน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผู้ก ากับดูแล – Commission de Surveillance du Secteur Financier 
 
นโยบายการลงทุน 
นโยบายการลงทนุคือการน าเงินไปลงทนุเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว โดยสนิทรัพย์กองทนุอยา่งน้อย 2 ใน 3 จะน าไป
ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ และหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปนุ 
และ/หรือบริษัทท่ีมีธุรกิจสว่นใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ น และ/หรือกลุม่บริษัทท่ีมีทรัพย์สนิสว่นใหญ่ในบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศญ่ีปนุ 



 

131 
31-12-15 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ความเสีย่งที่กองทนุมีฐานะการลงทนุ (exposure) อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึง่เพยีงประเทศเดยีว 
ซึง่อาจท าให้ความผนัผวนของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุมเีพิ่มมากขึน้ 
 
 

ผู้ลงทุนที่เหมาะสมต่อการลงทุนในกองทุนนี ้
 

กองทนุนีเ้หมาะส าหรับผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะลงทนุเพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในระยะยาวโดยมีระดบัความผนัผวน
ของมลูคา่เงินลงทนุสงู 
 
 
 

นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 

ณ ปัจจบุนั กองทนุนีไ้มม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
 
การขายคนืหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ Transfer Agent ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายก่อนเวลา 13.00 น. ตามเวลา
ของประเทศลกัเซมเบิร์ก ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย หกัด้วยคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ หรือ หลงัจากเวลา 13.00 น. จะถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 

 
1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Initial Charge) จะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ ดงันี ้

          - คิดไมเ่กิน 6.38% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
         

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Contingent Deferred Sales Charge) 
               - เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภท C ในอตัรา 1.00% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ หากไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ           
                 ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีซือ้ 
 

3. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี (Investment Manager’s Fees) 
- ไมเ่กิน 3% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
4. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติงานกองทุนและการให้บริการ (Operating, Administrative and Servicing  

Expenses) 
             - ไมเ่กิน 0.60% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ/ปี 
 

5. คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Charge) 
              - ไมเ่กิน 1% มลูคา่หนว่ยลงทนุของหนว่ยลงทนุท่ีมีการสบัเปลีย่น 
 
รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 (อ้างอิงจากข้อมลูใน Prospectus ของ Aberdeen Global Funds ณ 
กนัยายน  พ.ศ. 2558) 
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