
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่งของการลงทนุผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่
หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู เมื่อเห็นวา่การลงทนุใน
กองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุและผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืชีช้วน หรือในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งได้ ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ตามที่มคี าสัง่ไว้ 

 กองทนุนีไ้มม่ีการลงทนุในตราสารท่ีอยูใ่นรูปของสกลุเงินตา่งประเทศ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 ผู้ลงทนุสามารถลงทนุในกองทนุนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ(Unit-Link)ได้ โดย      
ผู้ลงทนุควรติดตอ่บริษัทประกนัชีวิตที่เก่ียวข้อง และศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 

      กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 

 
หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ 

                     หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วมรวมข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2558 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
ค าจ ากดัความ  :  
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู 
 
หนงัสอืชีช้วน หมายถึง หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีมีรายละเอียดตามที่ก าหนดโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยแบบหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่ประกอบด้วยสว่นสรุป
ข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบและสว่นข้อมลูโครงการ  
 
กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู 
 
หนว่ยลงทนุ หมายถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู 
 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ ผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
การค้าหลกัทรัพย์ หรือ การจดัจ าหนา่ย หลกัทรัพย์ ท่ีเป็นหนว่ยลงทนุ ที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
 
บริษัทประกนัชีวิต หมายถงึ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิตและ
ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือการจดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการมอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลอื่นใดที่อาจด าเนินการดงักลา่วแทนหรือในนามของ
บริษัทประกนัชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
 
นายทะเบยีน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ   
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดหนว่ยลงทนุ
โครงการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมรีาคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 

บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 

กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการ
จดัท างบการเงินรวม 
 

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

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



4 
31-12-15 

 

 
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  

ที่อยู่บริษัทจัดการ : 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 โทรศพัท์ :   0-2352-3333 โทรสาร: 0-2352-3389  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู 
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Aberdeen Value Fund    
 
1.3. ช่ือยอ่ : ABV  
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  
การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5. อายโุครงการ :     ไมก่ าหนด  
เง่ือนไขอื่นๆ :  
ไมม่ี  
 
1.6 ลกัษณะโครงการ : เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :  
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท  
เง่ือนไข : ไมม่ี  
 
2.2. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000.00   หนว่ย  
 
2.4. ประเภทหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00  บาท  
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2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 10,000.00  บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด  
จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด  
 
2.9. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
 2.10 รายละเอียดเพิ่มเติม 

         บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต า่กวา่ จ านวน 10,000 บาทได้ ในกรณีซือ้หนว่ย
ลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพื่อตอบสนองผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในระยะปานกลางถงึระยะยาว ในรูปของก าไรจากเงิน
ลงทนุ  
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมพิเศษ 
 
3.3 นโยบายการลงทนุ : ผสมแบบไมก่ าหนดอตัราสว่นการลงทนุในตราสารทนุ  
 
รายละเอียด :  
บริษัทจดัการจะลงทนุ หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ประเภทตราสารแหง่ทนุ และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ รวมทัง้ตราสารแหง่
หนี ้ทัง้ทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท้ี่เสนอขายในตา่งประเทศ 
โดยบริษัทจดัการจะลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นีผู้้จดัการกองทนุ
สามารถปรับกลยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ      โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยเป็นส าคญั 
 
ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในหรือมไีว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)   และกองทนุจะไมล่งทนุในหรือมีไว้ ซึง่
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) 
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3.4 ลกัษณะพเิศษ : กองทนุรวมที่มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  (specific fund)  ตามที่
ประกาศก าหนด 
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
 
3.6  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น   หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น    อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ
มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ 
3.6.1.1  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ  ได้แก่   ตราสาร  หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคูส่ญัญา
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1)  หุ้น 
 (2)  หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของ
กองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
 (3) ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้  โดยต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient 
portfolio management)  
  (ข)  บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพ
คลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ตราสารนัน้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 (4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น   
 (5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยมืเป็นหลกัทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.6.1.2 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  ได้แก่  หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่   
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  (1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
  (1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือ
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถาม
หรือเมื่อได้เห็น 
  (1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
   (ก)  อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ใน
กรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารต้องเป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย  หรือ 
   (ข)  อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  อยูใ่น
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดเพิ่มเติม 
               (2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป  ได้แก่ 
  (2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่   
   (ก)  ตัว๋เงินคลงั 
   (ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
   (ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่
กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
หรือผู้ค า้ประกนั 
  (2.2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  อนัได้แก่  ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ  
หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั  ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 
3.6.1.2  ด้วย 
  (2.3)  ตราสารทีเ่ปลีย่นมือได้  ซึง่หมายถึง  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่
รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์  ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไป
หรือในลกัษณะจ ากดั  หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั  หรือที่นิติบคุคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก  หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเตม็มลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้
ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย   
  (2.4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็น
พนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   
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  (2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้   หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายใน
ตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์   
  (2.6)  หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้
หรือของกองทนุรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
  (2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน  ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  (2.8)  ธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) 
(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจา่ยผลตอบแทน  ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป  รับ
อาวลัทัง้จ านวน  สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของ          ผู้
สลกัหลงั  หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีง่ือนไข 
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมลีกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
 (2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่
พร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวธีิการ
ที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุอง
ตราสารนัน้  และ 
 (3)  เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
  (ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  เว้นแต ่ผู้ออกตรา
สารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่น
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
  (ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
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  (ค)  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก  หาก
ตราสารดงักลา่วไมม่ีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.6.1.3 ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ  ได้แก่   
         (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 ทัง้นี ้ในกรณีที่
กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก  หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัท
จดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการค า้ประกนั การค า้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการค า้ประกนัต้น
เงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 (2)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      
 
3.6.1.4   หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs) 
 
3.6.1.5  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3) 
 
3.6.1.7 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัข้อ 3.6.1.1 ถึงข้อ 3.6.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.6.1.8 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure fund) หากส านกังาน กลต. อนญุาตให้
กองทนุรวมลงทนุได้ตามที่ส านกังาน กลต. จะประกาศก าหนดตอ่ไป 
 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
3.6.2.1 ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  หุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญั
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลู
เก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เนต็ 
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 (2)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือที่เป็นกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น โดยต้องเป็นหนว่ยลงทนุท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 (2.1) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
 (2.2) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่ีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายลงทนุใน
ทองค าโดยตรง 
 (2.3) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) 
 (2.4) ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)   
 
3.6.2.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ 
 (1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 
       (ก) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ 
หรือองค์การระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตรา
สารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
       (ข) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ซึง่
มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
 (2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 
         (ก) ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่น
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และได้รับการคดัเลอืกให้ใช้ในการค านวณดชันีตราสารแหง่หนี ้
(benchmark bond index) ที่ได้รับการยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมลูเก่ียวกบัตราสารหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
          (ข) ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศทีม่ีอายตุราสารคงเหลอืไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ซึง่นิติบคุคลดงักลา่วมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลู
เก่ียวกบัตราสารหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
          (ค) ตราสารแหง่หนีอ้ื่น อนัได้แก่ หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีเ่ป็นกองทนุรวม       ตรา
สารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น และต้องเป็น
หนว่ยลงทนุท่ีมีลกัษณะตามทีก่ าหนดไว้ใน  3.6.2.1 (2) (2.1) – (2.4) ด้วย  
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ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจา่ยผลตอบแทน  ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.2.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป   รับ
อาวลัทัง้จ านวน  สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของ           ผู้
สลกัหลงั  หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีง่ือนไข 
   
3.6.2.3 เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารที่เทยีบเทา่เงินสด (near – cash) ระยะสัน้ท่ีสถาบนัการเงิน
เป็นผู้ออก โดยสถาบนัดงักลา่วตัง้อยูใ่นประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตา่งประเทศ ทัง้นี ้
การมีไว้ซึง่เงินฝากหรือตราสารดงักลา่วต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการ
ด าเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพื่อรอการลงทนุ หรือเพื่อช าระคา่ใช้จา่ย เป็นต้น 
 
3.6.2.4 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั ข้อ 3.6.2.1 ถึง ข้อ 3.6.2.3  โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการ
จะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ 
         3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ โดยไมจ่ ากดั
อตัราสว่น 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2) (2.2) ท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก    
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่ีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 
 
         3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อย
ละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย   
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น  เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดทีม่ีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบุ
เวลาแนน่อน (auto redemption) 
 
         3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารหรือทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์   หรือบริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้
ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา   เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมี
มลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั     ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 (1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 
 (2)  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 
 (3)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5)  
และข้อ 3.7.1.5 (1)  ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  ผู้ รับรอง  ผู้ รับอาวลั   ผู้สลกัหลงั        
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นัน้
เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สนิท่ีธนาคารตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา  ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย   
ทัง้นี ้  ไมว่า่ในกรณีใดมิให้ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว  
 
         3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย  ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตราสาร    แหง่
ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ซึง่ผู้ออกหุ้นดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยวา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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 (3)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 (4)  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุตามข้อ 3.6.1.3 ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 
 (5) ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ที่อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade)    
               (6) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์  (REITs) ตามข้อ 3.6.1.4  
 
 
ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มใิห้หมายความรวมถงึหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้
เป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 (2.6) 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 (1)  ที่บคุคล
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 
         3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2           
ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4  เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั               ผู้
สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง          ผู้ รับ
อาวลั  ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 (2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุ   
 
          3.7.1.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั     ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของ
กลุม่กิจการนัน้     ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อย

ละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
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         3.7.1.7  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุ
นัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักล่าวโดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินอตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสิบของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่อตัราดงักลา่วสงูกว่าอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2  ข้อ 
3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณี 
 
มิให้น าความในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึง่ 
 
         3.7.1.8 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคาร    
ที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยู่
อาศยั  หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มมีลูคา่รวมโดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุท่ีมีการก าหนดอายโุครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป  ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตาม
วรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่   ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้  ทัง้นี ้     ให้ค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่น
ดงักลา่ว 
 
เมื่อบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุทราบภายใน
วนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว  ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนนิการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลกิ
กองทนุ 
 
         3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก   บตัรเงินฝาก   ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาทีเ่กิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้ส าหรับ
รอบปีบญัชีนัน้ 
 
        3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหนว่ยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
         3.7.1.11  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่
บริษัทจดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
และหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) 
 (2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของทกุกองทนุรวมทีบ่ริษัท
จดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
และหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (RETIs) 
 
         3.7.1.12  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน  ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการ
ค านวณโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ทีใ่ห้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีก าหนดในวรรคหนึง่ 
หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม  
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุ และ
สง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้   
 
          3.7.1.13 ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างองิไทย  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิม่ทนุท่ีโอนสทิธิได้ ใบส าคญั
แสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
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 (1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
  
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสทิธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างองิไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 

(2)  ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น   หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้  ให้
บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ี     ผู้
ออกตราสารดงักลา่ว 
  (ข)  นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างองิ  โดยถือเสมือนหนึง่วา่
กองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับนัน้โดยตรง  ทัง้นี ้มลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึง่คณูกบั
คา่เดลต้าของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  
  
              (3)  ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์  ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
                (ก)  นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ี       
ผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
                (ข)  นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างองิรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือน
หนึง่วา่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างองินัน้โดยตรง  ทัง้นี ้มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูคา่ตามราคา
ตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ แล้วแตก่รณี  
  
 (4)   ในกรณีของธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุ หรือมีไว้ซึง่การ
ให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 
3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจ
ไมน่บัรวมในอตัราสว่นท่ีค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
 
         3.7.1.14 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้บริษัท
จดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
 (1)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมผีู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว  หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  ผู้สลกัหลงั หรือ
ผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณีก็ได้  
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 (2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  
บริษัทจดัการจะเลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
         3.7.1.15 การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.1.14 จะท าได้
ตอ่เมื่อบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ี
ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ี
เง่ือนไข    
 
         3.7.1.16 ในกรณีที่กองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิม่ทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่
(right issue)  หากการใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมไีว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้นนี ้  บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว  ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจอง
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้  
 
         3.7.1.17 ในกรณีที่ตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ี
ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น   หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ   ตราสาร
แหง่หนี ้  หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ให้บริษัทจดัการด าเนินการ
แก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว  เว้นแตใ่น
กรณีทีม่ีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบยีนที่อยูร่ะหวา่งแก้ไขการ
ด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป  หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน   

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ   
 
         3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท
จดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้   
         

 3.7.1.19 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก     เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 
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ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 28/2549 เร่ือง 
การลงทนุและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2549 ดงันีค้ือ  
 (1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนทีเ่กินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็น
และสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้น
การท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว   ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 

 
         3.7.1.20 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น  หากตอ่มามมีลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 
3.7.1.12 ข้อ 3.7.1.16 ข้อ 3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 และข้อ 3.7.1.19  และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการ
ลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิม่เตมิ  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวันท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
         3.7.1.21  ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการ
จดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการ 
เมื่อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในตา่งประเทศ 
          3.7.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กิน
ร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.1 (1) ท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก  
(2) เงินฝากระยะสัน้ หรือตราสารระยะสัน้ท่ีเทียบเทา่เงินสด (near – cash) ในตา่งประเทศ ตามข้อ 

3.6.2.3  
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 
20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น  เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 
 
         3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.1 (1)  เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้   โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
ร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือ  มี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย   
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น  เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดทีม่ีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบุ
เวลาแนน่อน (auto redemption) 
 
        3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ไม่
เกินร้อยละยี่สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
             การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายเดียวกนั
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
             ทัง้นีไ้มว่า่ในกรณีใด มใิห้ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่น
ดงักลา่ว 
 
        3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย  ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 (1) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ตามข้อ 
3.6.2.1  
 (2) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2  
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การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ที่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย 
 
         3.7.2.5 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.2 ข้อ 3.7.2.3 และ 3.7.2.4 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมผีู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว  หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  ผู้สลกัหลงั หรือ
ผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณีก็ได้  
 (2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  
บริษัทจดัการจะเลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
         3.7.2.6 การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.2.5 จะท าได้ตอ่เมื่อ
บคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบ
ล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข    
 
         3.7.2.7 ในกรณีที่กองทนุมสีทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่(right 
issue) หากการใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมมีลูคา่เกินอตัราสว่นท่ี
ก าหนดในข้างต้นนี ้  บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิม่ทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว  ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่ม
ทนุนัน้  
 
         3.7.2.8 ในกรณีที่ตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มา
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น   หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้
หรือตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุนัน้  มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้  ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไข
อตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว  เว้นแตใ่นกรณีที่มี
เหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบยีนที่อยูร่ะหวา่งแก้ไขการ
ด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป  หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน   

(2) ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ  
 

         3.7.2.9ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น บริษัท
จดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
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ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้   

  
         3.7.2.10 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้น  หากตอ่มามมีลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.7 ข้อ 
3.7.2.8 และข้อ 3.7.2.9 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิม่เติม  บริษัท
จดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
         3.7.2.11 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการ
จดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการ 
เมื่อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
 
หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล : ไมม่ ี
 
5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :  
หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่   
ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผดินดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทีม่ช่ืีออยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
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5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิ
ที่ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการ
รับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่ว
แทนเงิน    ทัง้นี ้    ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลีย่เงิน
ได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 
5.1.4 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2  กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมตเิสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
มากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอยีด
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุล
และความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตาม



23 
31-12-15 

 

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีทีม่ีพฤตกิารณ์วา่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
จะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารหนี ้
หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้รับจากการ
ช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้
สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้
หากได้มกีารจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมก็ได้ 
 
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :  
6.1. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
       ช่ือ:  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ  สาขากรุงเทพฯ 

ฝ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์บริการ 399  ถ.สขุมุวิท  อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต 
วฒันา  กรุงเทพฯ 10110   โทรศพัท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848 

 
6.2. เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจดัการจะเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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1. เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
2. ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
3. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และ
บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบักฎหมาย
หรือประกาศดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คดิตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มกีารเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
5. ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางทีก่่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญา
จะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
6. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึง่ข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง
คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้
ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน  
3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมจ่ดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุาตแล้ว บริษัทจดัการจะ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั  
 
อนึง่ ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดผูลประโยชน์รายใหมห่รือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการด าเนินงานอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉบัพลนั เพื่อสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง  
 
 
6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
399  ถ.สขุมุวิท  อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2788-2000  โทรสาร   0-2788-4848  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ชัน้ 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์   0-2359-1200-21  
 
และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ของ Euroclear หรือ Clearstream ในแตล่ะภมูิภาคที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์แตง่ตัง้  
 
ทัง้นี ้หากกองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะเปิดบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุไว้ที่ศนูย์รับฝาก
ตา่งประเทศ Euroclear หรือ Clearstream โดยตรงหรือโดยผา่นสมาชิกขององค์กรดงักลา่ว หรือศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศหรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศอื่น ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์
แตง่ตัง้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
 
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นาย ประวิทย์ ววิรรณธนาบตุร์  

ที่อยู ่ :   บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310  โทรศพัท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร   

ที่อยู ่ :   บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310  โทรศพัท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ 
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ที่อยู ่ :   บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศพัท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ที่อยู ่:   บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชัน้14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310  โทรศพัท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

ที่อยู ่:   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  

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
ที่อยู ่: 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท์: 0-2352-3377 โทรสาร: 0-2352-3379  

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  

ไมม่ี  
 

10. ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื : 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17, ถนนพญาไท แขวง/เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ : 02-684-8888 
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ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยีพลสั จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่:  175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2680-1234 
 
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 : ธนาคารซติีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
ที่อยู ่: 399  ถ.สขุมุวิท  อาคารอนิเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2788-3335 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่:  191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2285-0060 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (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 
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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 อาคารเมอร์ควิร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 17-18 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2658-5800 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: อาคารเอเซยี เซ็นเตอร์ ชัน้ 11 เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์  0-2658-8888 ตอ่ 8942, 8943, 8953 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (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 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  0-2635-1700 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู ่: 130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1-2 และอาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพิน ี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2627-3100  
 
ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  0-2724-6330-8 
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ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 444 อาคารเอม็ บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั  
ที่อยู ่: อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 8-9, 15-17, 21 เลขที่ 287 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2695-5335 
 
ช่ือ : ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2680-2222 ตอ่ 2051-2052 
 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ : ชัน้ 17, 18, 25  อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
             เลขที ่999/9  ถนนพระรามที ่1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10300 
โทรศพัท์  0-2658-9000 
 
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 ุแขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2659-8000 
 
ช่ือ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่:  1 ซอยกสกิรไทย ถ.ราษฎร์บรูณะ ชัน้ 12 เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3112 
 
ช่ือ : บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 2034/116-123, 136-143 อิตลัไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 27-28, 32-33 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ : 0 2689 4800 
 
ช่ือ : บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 22-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์  0-2352-8000 
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ช่ือ : บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 14, 16, 28 และ 29  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330  
โทรศพัท์  0-2632- 6000 
 
: บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ที่อยู ่: 540 ชัน้ 7, 14, 17 อาคารเมอร์ควิร่ี 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 
 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนที่ได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดยีวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิ
หน้าที่อยูก่่อนแล้ว  
 
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  
ช่ือ  : ไมม่ี  
ที่อยู ่ : ไมม่ี  
หมายเหต ุ : ไมม่ี  
 
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  
ไมม่ี  
หมายเหต ุ:  
ไมม่ี  
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
ผู้สนใจสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตัง้แตว่นัที่ 4 - 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ในระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  
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13.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน และการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผู้สนใจจองซือ้สามารถขอรับหนงัสอืชีช้วน คูม่ือนกัลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดและใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้
จากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และท าการจองซือ้ในราคาหนว่ยลงทนุละ 10 บาท โดย
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะคดิคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
0.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
 
การจองซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องจองซือ้อยา่งต ่า 10,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด 
และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน หลงัจากนัน้สง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด ใบค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุ 
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการเปิดบญัชีที่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด เช่น ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรับ
บคุคลธรรมดา) หรือหนงัสอืรับรองและหนงัสอืมอบอ านาจ (ส าหรับนิติบคุคล) เป็นต้น และช าระเงินคา่จองซือ้จน
เต็มมลูคา่ไปยงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในระยะเวลาการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน  
 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน สัง่จองหนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือ
แรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สทิธิในการออกเสยีง และผู้ เสยีภาษีเงินได้จากเงินปันผล เว้นแตผู่้จองซือ้
หนว่ยลงทนุจะตกลงร่วมกนัเป็นอยา่งอื่น  
 
13.2. การรับช าระคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวตามจ านวนที่จองได้ที่บริษัทจดัการหรือตวัแทนภายในระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรก โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หกับญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชี
เดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค หรือ ดราฟต์ 
ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน
แวล”ู (ส าหรับการน าเช็คหรือดราฟต์ หรือโอนเงินสดเข้าที่บญัชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากดั 
(มหาชน)) หรือสัง่จา่ยในนาม "บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ.อเบอร์ดีน จ ากดั (ส าหรับการน าเช็คหรือดราฟต์ หรือ
โอนเงินสดเข้าที่บญัชีธนาคารพาณิชย์อื่น)    หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ     รับซือ้คืนรับ
ช าระคา่จองซือ้แล้ว จะออกส าเนาค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ูให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 
การจองซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วข้างต้นได้
เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หกับญัชีธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็ม
จ านวนแล้ว เมื่อได้มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุและได้มกีารช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้ว    ผู้จองซือ้จะเพกิ
ถอนการจองซือ้และขอคืนเงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้  
 
บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามจ านวนท่ีจองซือ้ทางไปรษณีย์
ภายใน 15 วนันบัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
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13.3. การเก็บรักษาคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
เงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุนีจ้ะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บญัชีจองซือ้
หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดนี อเบอร์ดีนแวล”ู ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ หรือ “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ.อเบอร์ดีน จ ากดั” ที่ธนาคารพาณิชย์อื่น ซึง่ดอกผลในช่วง
ดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
13.4. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุตามทีจ่องซือ้ หลงัจากทีไ่ด้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวน  
ในกรณีที่มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ การจดัสรรหนว่ยลงทนุในการจองซือ้เป็นดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุจองซือ้พร้อมกนัและจ านวนหนว่ย
ลงทนุมีไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจองซือ้ (Pro rata)  
 
13.5. การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารจดัสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุโดยไมม่ีดอกเบีย้คืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการ
จดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นภายใน  15  วนั  นบัจากวนัปิดรับการจองซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เนื่องจากไมส่ามารถขายหนว่ย
ลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึงสบิราย หรือขายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึงสบิรายแตม่มีลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้
แล้วทัง้หมดต ่ากวา่ห้าสบิล้านบาท บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการจดัสง่เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ียตุิโครงการ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการตอ่ไปได้  
 
ในการคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
และสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด  
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และสว่นข้อมลูโครงการไว้  ณ       ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนใจลงทนุ
สามารถขอรับหนงัสอืชีช้วน คูม่ือผู้ลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่ที่ท าการทกุแหง่
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัใน เวลาท าการ  
 
โดยบริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 19. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ” และข้อ 20. “การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” หรือกรณีอื่นใดทีบ่ริษัทจดัการได้
สงวนสทิธิในการขายหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.3. “ข้อจ ากดัในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ”  
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14.1. การขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
  
14.1.1. ผู้สนใจสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัและเวลา
ท าการของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเร่ิม
เปิดรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก  
 
14.1.2. ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ า่กวา่ 10,000 บาท ส าหรับการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
พิจารณารับรายการขัน้ต า่กวา่จ านวน   10,000 บาทได้ ในกรณีซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนตามทีก่ าหนดไว้
ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ใน    ค าขอเปิด
บญัชีกองทนุเปิด (ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจนและยื่นเอกสารดงักลา่ว 
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการเปิดบญัชีที่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเช่น ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรับ
บคุคลธรรมดา) หรือหนงัสอืรับรองและหนงัสอืมอบอ านาจ (ส าหรับนิติบคุคล) เป็นต้น และเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ
เต็มจ านวนท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
14.1.3. ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์  หรือหกับญัชีบตัรเครดติ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดยีวกนักบับริษัทจดัการหรือที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้  โดยเช็ค  หรือดราฟต์
ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่    จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั” 
(บญัชีกระแสรายวนั)  และ/หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป ซึง่บริษัทจดัการเปิดไว้กบั
ธนาคารพาณิชย์ 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 
 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดรูายละเอียดข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ทีใ่นเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-
asset.co.th) 
 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
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โดยหากเช็คหรือดราฟต์ไมส่ามารถน าฝากเพื่อเรียกเก็บเงินได้ทนัภายในวนัเดยีวกนักบัวนัท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ      
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปในราคาหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปนัน้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะยกเลกิ 
ค าสัง่ซือ้นัน้ๆทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประสงค์จะ  ท า
รายการตอ่ไปจะต้องท ารายใหมต่ามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้อีกครัง้ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรสอบถามบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบัเง่ือนไขการสัง่จา่ย รวมทัง้
รายช่ือของธนาคารท่ีมีบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการหกับญัชีบตัรเครดิต แตไ่มส่ามารถด าเนินการหกั
บญัชีบตัรเครดิต หรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดติหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุมีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ประสงค์จะท ารายการตอ่ไปจะต้องท ารายการใหมต่ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อกีครัง้ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการหกับญัชีบตัรเครดิต โดยหากมีการ
เปลีย่นแปลงใด ๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
14.1.4. ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลงัก าหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียก
เก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของแตล่ะส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่สัง่ซือ้ บริษัทจดัการจะถือ
วา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้  ณ  สิน้วนั ท าการ
ซือ้ขายถดัไปนัน้ หากเช็ค หรือดราฟต์ ดงักลา่ว ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการ
จะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที โดยผู้สนใจที่จะสัง่ซือ้ต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้ใหมเ่พื่อสง่ให้แก่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
14.1.5. หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมทัง้เงิน     คา่
ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
 
14.1.6. ในการช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมใิช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นภายใต้
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การจดัการของบริษัทจดัการเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้      ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่    จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  
 
14.1.7. ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  
 
14.1.8. บริษัทจดัการจะขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุน
ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว เว้นแตก่รณีตามข้อ 19. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่    ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ หรือข้อ 20. “การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  
 
14.1.9 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  อาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) 
ตามที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนด ได้  โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัท
จดัการและได้รับการยืนยนัการรับค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของ
เอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมกีารสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส ์
                   
หากปรากฎวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
มายงับริษัทจดัการ 
                   
หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั  ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่ซือ้ที่ได้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกสแ์ล้ว ผู้สัง่ซือ้ยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่ทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
14.1.10 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิม่เติมที่
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  
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ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ี
ก าหนดโดยบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการ
ตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทาง
ดงักลา่ว  โดยหากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุผา่นทางช่องทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ  
 
 
14.1.11 ผู้สัง่ซือ้ที่ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวนแล้ว  จะเพิกถอนการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทจดัการ 
 
14.2. วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอเิลค็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั    
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วธีิการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้
ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว)  
 
14.3. ข้อจ ากดัในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ในบางกรณีบริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หากค าสัง่ซือ้ดงักลา่ว จะมีผลให้ผู้ลงทนุราย
นัน้ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
อนึง่ บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุก็ได้ หากบริษัทจดัการได้
พิจารณาเห็นวา่ การจดัสรรในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบการลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือท าให้ผิดเง่ือนไขมลูคา่
ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หรือตามความเหมาะสมอื่นโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  
 
14.4 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฎิเสธไมรั่บและ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลกิ
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น ในกรณีใดๆดงัตอ่ไปนี  ้ 
-ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของ
โครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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-ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของโครงการ
ตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ หรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว  
 
- กรณีอื่นๆตามที่บริษัทจดัการเหน็วา่มคีวามจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพือ่รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
14.5 วิธีการขายหนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุงวด โดยหกัเงินจองซือ้หนว่ยลงทนุจากบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่มี
ข้อตกลงในการท าธุรกรรมกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
14.5.1. ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนในเวลาใดๆ    ใน
แตล่ะเดือน ในจ านวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด ด้วยการให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท า
ค าสัง่ซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บญัชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวนั     หรือบญัชีอื่นใดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ทีม่ีข้อตกลงเก่ียวกบัการหกัโอนเงินเพื่อ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
14.5.2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะด าเนินการดงักลา่วจะต้องติดตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนเพื่อยื่น “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มที่เรียกช่ืออื่นใดในท านอง
เดียวกนั) และมอบอ านาจให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้จดัท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและ
แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงินจากบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีไว้กบัธนาคารพาณิชย์ได้ ซึง่จะเร่ิมด าเนินการได้ก็
ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับแจ้งผลการอนมุตัใินการหกัโอนเงินจากบญัชีจากธนาคารพาณิชย์ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว และการ
อนมุตัิดงักลา่วจะยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนค าสัง่โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ ก่อนวนัยกเลกิการซือ้หนว่ยลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไปยงับริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตดิตอ่ไว้ 
  
14.5.3. ในการมอบอ านาจให้ด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือน   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบช่ืุอ “กองทนุ
เปิด อเบอร์ดีน แวล”ู และจ านวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้ ซึง่จะต้องไมต่ ่ากว่าครัง้ละ 5,000 บาท บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต ่ากวา่จ านวน   5,000 บาทได้ ในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควรและวนัท่ีให้หกัโอนเงินในบญัชีเงินฝาก     เพื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะได้
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จดัท าค าสัง่ซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีจองซือ้
หนว่ยลงทนุ  บลจ.    อเบอร์ดีน จ ากดั เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใดๆ ของแตล่ะเดือนตามความ
ประสงค์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว   ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ  บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือ     รับซือ้คืนจะด าเนินการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัโอนเงินในวนัท า
การถดัไปเพือ่ซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
14.5.4. กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ทีผู่้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงให้หกัโอนเงินเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแจ้งให้บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบวา่ไมส่ามารถหกัโอนเงินจากบัญชีดงักลา่วเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุ ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ  บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ในงวดดงักลา่วทันที
โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ และจะไมห่กับญัชีเงินฝากย้อนหลงัส าหรับงวดที่บญัชีเงินฝากมเีงินไมเ่พียง
พอท่ีจะช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
14.5.5. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบคุวามประสงค์ทีจ่ะซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่  1  กองทนุ   และเงินในบญัชี  เงิน
ฝากมีไมเ่พยีงพอท่ีจะซือ้หนว่ยลงทนุได้ครบทกุกองทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุให้เฉพาะรายการของกองทนุท่ีธนาคารพาณิชย์แจ้งวา่สามารถหกั
โอนเงินได้ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะไมแ่จ้งหกับญัชีเงินฝากย้อนหลงัส าหรับรายการ
ซือ้ของกองทนุท่ีบญัชีเงินฝากมเีงินไมเ่พียงพอท่ีจะช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทุน  
 
14.5.6. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการแก้ไข “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกรอกค าขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” ฉบบั
ใหม ่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีจะมีการหกับญัชี  
 
14.5.7. บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างองิได้  
 
14.5.8. ผู้สัง่ซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ที่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท าการหกัโอนเงินจากบญัชีของผู้สัง่ซือ้เรียบร้อยแล้วไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

14.5.9. บริษัทจดัการจะขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้หนว่ยลงทนุ และ
จะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีตามข้อ 19. 
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“การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือข้อ 20. “การหยดุรับค าสัง่ซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ”  
 
14.6 การขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
 
14.6.1 คณุสมบตัิของผู้ขอใช้บริการ  
บริษัทจดัการจะให้บริการขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ที่ได้รับการอนมุตัิให้หกับญัชีเงินฝาก
จากธนาคาร และได้รับการอนมุตัิให้เปิดบญัชีกองทนุและให้ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็จากบริษัทจดัการ
เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  
 
14.6.2 ขัน้ตอนการขอใช้บริการ  
ผู้ ถือหนว่ยหรือผู้สัง่ซือ้ที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์ม     ค า
ขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ    รับซือ้
คืน หรือสามารถสัง่พมิพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอก
ข้อความให้ชดัเจนและถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงั
บริษัทจดัการ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ   
  
ผู้ขอใช้บริการ ต้องด าเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้สามารถด าเนินการหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยูก่บัธนาคารดงักลา่วและโอนมายงับญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ
เพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลกูค้าเมื่อมคี าสัง่ให้หกัและโอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ค าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตซึง่รหสัผา่นนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจดัการ
จะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากการท่ีบคุคลที่ไมใ่ช่เจ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
14.6.3 หลกัเกณฑ์การให้บริการ  
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและ
วนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) โดยจ านวนเงินในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ต้องไมน้่อยกวา่
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โครงการ (ถ้ามี)  
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กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการ
สัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่
เป็นรายการสัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการสัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ วนั
ท าการแรกที่เปิดด าเนินการ  
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการของ
ผู้ใช้บริการเทา่นัน้  
 
การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีที่ท ารายการผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่
ผู้ ใช้บริการระบไุว้ โดยในกรณีที่ไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วได้ หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ ไมว่า่ด้วยเหตุ
ใด  ระบบจะไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการท ารายการดงักลา่วหรือบริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ดงักลา่วทนัที แล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการสัง่ซือ้ใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
14.6.4 เง่ือนไขการใช้บริการ  
1. ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ใช้บริการมีหน้าทีใ่นการศกึษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน  
 
2. รายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือใช้รหสัผา่นท่ีมี
การแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ถือหนว่ย ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ใช้บริการเสมือนวา่
ผู้ใช้บริการได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการท่ีก าหนด
ไว้ในโครงการและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุ  

3. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจดัการ
แล้ว ผู้ใช้บริการจะเพกิถอนรายการดงักลา่วไมไ่ด้ เว้นแตก่รณีจ าเป็นท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูน่อกเหนือความ
ควบคมุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนการ
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ด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6. การให้บริการขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพยีงวิธีการขายหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนด
เพิ่มเติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดทีม่ิได้กลา่วไว้ใน
สว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นอื่นของโครงการ  
 
14.7 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) 
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกนั   เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วนีเ้ป็น
การแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
 
15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
1. ภายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนจะด าเนินการให้มีการจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรร
หนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทุน         เพื่อ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  
 
2. ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ภายหลงัจากการปิดการเสนอขายครัง้แรกนายทะเบยีนจะจดแจ้งช่ือผู้ซือ้หนว่ย
ลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียน พร้อมทัง้ด าเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ
ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินจากการขายคืนหนว่ย
ลงทนุร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สทิธิในการออกเสยีงและผู้ เสยี
ภาษีเงินได้จากเงินปันผล  
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3. บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครัง้ที่มกีารท า
รายการซือ้และหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ี
เป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  
 
4. หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนั    ท า
การนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
 
5. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการให้มกีารออกและสง่มอบรายงานการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัท าการสดุท้ายทกุเดอืนแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมช่ืีอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผู้
ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุเดือน 
  
อนึง่ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดมจี านวนหนว่ยลงทนุในบญัชีลดลงเหลอืต า่กวา่ 500 หนว่ย บริษัทจดัการ
สงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสง่รายงานดงักลา่ว  
 
6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการออกใบส าคญัหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ประสงค์จะน าหนว่ยลงทนุไปเป็นหลกัประกนัการกู้ เงินกบัสถาบนัการเงินเทา่นัน้  
 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
16.1. ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้
ขายโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องสง่ค าสัง่ขายคืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในวนัท าการ
ของธนาคารพาณิชย์ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
จะเปิดรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน  15  วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือ
จ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการ  และเป็นตามทีก่ าหนดไว้ในเง่ือนไข ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
                    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส์ (Email 
address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้  โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องตดิตอ่บริษัทจดัการและได้รับการยนืยนัการรับ
ค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่วกอ่นจึงจะถือวา่รายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมกีารสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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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
บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ีก าหนดโดยบริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทางดงักลา่ว  โดย
หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่น
ทางช่องทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้  หากรายการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้
สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
16.2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนโดยระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะ
ขายคืน หรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 
16.3. บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ   
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ" หรือข้อ 20. “การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” หลงัจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ     รับ
ซือ้คืนได้รับ “ใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบส าเนาค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
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16.4. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคนื หรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับ
จากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
16.5. ยกเว้นกรณีตามข้อ 19. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” 
หรือข้อ 20. “การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้ และยกเว้นตามข้อ 18. “การเลือ่นก าหนดช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ” บริษัทจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนั  ท าการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารตามที่
ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการให้บริการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากแก่ผู้ ถือหนว่ยส าหรับบางธนาคารท่ีบริษัท
จดัการเห็นสมควร และบริษัทจดัการสามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือของธนาคารดงักลา่วได้ ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
จะต้องตรวจสอบรายช่ือธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีได้จากทางบริษัทจดัการ หรือในกรณีทีผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไมม่ีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารท่ีอยูใ่นรายช่ือธนาคารท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ บริษัทจดัการจะช าระเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จา่ยในนามของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่
บริษัทจดัการก าหนด หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการหกัลบเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทัง้จ านวนให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึง่ไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุอื่น
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 
16.6. สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึ
ข้อมลูการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
16.7. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ      รับ
ซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 19. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตาม
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ" และข้อ 20. "การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือ
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ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ    ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัจิากบริษัทจดัการกอ่น  
 
16.8. การลดจ านวนหนว่ยลงทนุที่รับซือ้คืนจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 19. “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” หรือข้อ 20. 
“การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  
 
16.9 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

16.9.1  คณุสมบตัิของผู้ขอใช้บริการ 
บริษัทจดัการจะให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมตัิให้ใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  

 
16.9.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์ม   ค าขอใช้บริการ
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือสามารถ
สัง่พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้
ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักล่าว และส่งกลบัมายงับริษัท
จดัการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
 
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ ถือหนว่ยทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยให้ไว้ หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งรหัสผ่านนีผู้้ ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของน ารหัสผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
16.9.3  หลกัเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยสามารถใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและ
วนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการ
ขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
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กรณีท ารายการขายคนืหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือว่า
เป็นรายการขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป 
 
กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัท าการแรกที่เปิดด าเนินการ 
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของผู้ ถือ
หนว่ยเทา่นัน้ 
 
16.9.4  เง่ือนไขการใช้บริการ 
1. ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยมีหน้าที่ในการศกึษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน   
 
2. รายการสัง่ขายหนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือใช้รหสัผ่านที่
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ถือหนว่ย ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ ถือหนว่ยเสมือนวา่ผู้ ถือ
หนว่ยได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการและเง่ือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ 
 
3. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการขายคืนหน่วยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจดัการ
แล้ว ผู้ ถือหนว่ยจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนรายการดงักลา่วได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวนัที่จะมีผล
เป็นการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
4. กรณีที่เกิดเหตุขดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนการ
ด าเนินการดงักล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
6. การให้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ
ก าหนดเพิ่มเติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหนว่ยเท่านัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดที่มิได้กลา่ว
ไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ในสว่นอื่นของโครงการ 
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16.10 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน   
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้
ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว) 
 
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเทา่นัน้ 
การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึง่ (“กองทนุต้นทาง”) เพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการระงบัการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุชัว่คราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัท
จดัการเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
17.1. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนั
ท าการ ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.  
 
17.2. คา่ธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23.1. “คา่ธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  
 
17.3. ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุมีหลกัเกณฑ์ในการค านวณดงันี ้ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทางให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมือ่สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หกั
ด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง (โดยคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะน าไปรวม
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุปลายทาง)  
 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทางให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุบวก
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ด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง เว้นแตเ่ป็นการสบัเปลีย่นการถือหนว่ย
ลงทนุโดยมีกองทนุต้นทางเป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) และกองทนุต้นทาง
ดงักลา่ว มิได้มกีารค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัไป ให้ใช้ราคาขายทีค่ านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ี 4 หลงัจากวนัท่ีบริษัท
จดัการท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขา
เข้า)  บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)   
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงวนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหน้าด้วยวิธีการปิดประกาศหน้าส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ  โดยวนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าจะไมเ่กิน 5 วนั
ท าการหลงัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
โดยเงินท่ีได้จากการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะโอนเข้าบญัชีกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการหลงัจากวนัสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ อนึง่ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและรับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ย
ลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูคา่ที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
17.4. วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์  ถึง 13.00 น. โดยกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ในค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุ
หรือจ านวนเงินท่ีต้องการสบัเปลีย่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่
จะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส์ (Email 
address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้  โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องตดิตอ่บริษัทจดัการและได้รับการยนืยนัการรับ
ค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่วกอ่นจึงจะถือวา่รายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมกีารสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
                        
หากปรากฎวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มกีารสง่ค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั  ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการ
ตามค าสัง่ตามโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 

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  

 

บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท ารายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
หากจ านวนเงินทัง้หมดที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุมีไมเ่พยีงพอที่จะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง
ขัน้ต ่าตามที่ระบใุนข้อ 14. “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินไปซือ้หนว่ย
ลงทนุตามที่ระบไุว้ และจะช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้
ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท ารายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switch In) จากกองทนุอื่น (กองทนุต้นทาง) มายงั
กองทนุนี ้(กองทนุปลายทาง) และจ านวนเงินท่ีได้ไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการยกเว้นให้น าเงิน
จ านวนดงักลา่วมาซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีต้ามที่ระบไุว้ในค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้  
 
ผู้สัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่น
การถือหนว่ยลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
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17.5. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนก่อนวนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ที่ระบไุว้ในข้อ 17.1. บริษัทจดัการจะท าการ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุนัน้ในวนัรับสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุถดัไป โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิ
ค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุนัน้ได้ก่อนวนัรับสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุถดัไป และต้องได้รับการอนมุตัิจาก
บริษัทจดัการก่อน  
 
17.6 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
17.6.1   คณุสมบตัิของผู้ขอใช้บริการบริษัทจดัการจะให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่
ผู้ ถือหนว่ยที่ได้รับการอนมุตัิให้ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  

 
17.6.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยที่ประสงค์จะใช้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการ
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือ
สามารถสัง่พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความ
ให้ชดัเจนและถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงับริษัท
จดัการเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
 
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ ถือหนว่ยทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยให้ไว้ หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ ถือหนว่ยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจดัการจะไม่
รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆทีเ่กิดจากการท่ีบคุคลท่ีไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
17.6.3  หลกัเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ ถือหนว่ยสามารถใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนัท าการ
และวนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็น
รายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด      
จะถือวา่เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป 
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กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุวนัท าการแรกทีเ่ปิดด าเนินการ 
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการของผู้ ถือ
หนว่ยเทา่นัน้ 
 
17.6.4  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  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนการ
ด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
6. การให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัท
จดัการก าหนดเพิ่มเตมิขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดที่มิได้
กลา่วไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ในสว่นอื่นของ
โครงการ  
 



52 
31-12-15 

 

17.7 วธีิการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วธีิการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้
ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
18. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
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 18(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 18(2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
  
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย       
จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของ
กองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 
1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(3) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
                             (ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
                                   (1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
                                   (2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
                                   (3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มี
อ านาจตามกฎหมาย 
                            (ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบั
ลกูค้าได้ในสาระส าคญั       
 
บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้
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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 ไมรั่บซือ้คนื หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุทีไ่ด้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกิน
หนึง่วนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนั
ท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระท าได้ด้วย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุก็ได้  
 
2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 
20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
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 
 
21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงินและจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วต้อง
สามารถปฏิบตัิได้จริงและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60  วนั 
 
22.สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้าม)ี และที่ปรึกษา (ถ้าม)ี :  
22.1. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  
1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด 
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 
 
2. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
3. แยกทรัพย์สนิของกองทนุไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการ และน าทรัพย์สนิของกองทนุไปฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
4. จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุและน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
5. จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
6. จดัการและด าเนินการงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
6.1 ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  
6.2 ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
6.3 สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
7. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนั
ท าการนัน้  
 
8. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัท าการนัน้  
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9. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
 
10. จดัท าหนงัสอืชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่ให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
11. จดัให้มีผู้สอบบญัชี ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  
 
12. จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นั
สิน้ปีบญัชีนัน้ หรือเมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภทท่ีออกให้แก่ผู้ ถือร้องขอ  
 
13. เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ หรือวิธีการจดัการตามข้อ 28. “วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
 
14. ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ระบุไว้ในโครงการท่ี
รับอนมุตั ิ 
 
15. สัง่จา่ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
16. แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีโครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการนีไ้ด้ยกเลกิ  
 
17. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 18. จดัท า
รายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มี
มลูคา่เกินอตัราทีก่ าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด  
 
19. จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุเปิดของ
รอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ 
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว หรือเมื่อ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
 
20. ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
21. ก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน โดยอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเอง ทัง้นีจ้ะต้อง
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศตา่งๆ ที่สมาคมก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัททราบ  
 
22. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อื่นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
22.2. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
1. ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 
2. ดแูลเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุโดยแยกทรัพย์สนิของกองทนุออกจากทรัพย์สนิของผู้ดแูลผลประโยชน์และ
ทรัพย์สนิของลกูค้าอื่นๆ ของ"ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยเด็ดขาด  
 
3. ด าเนินการเพื่อขอแปลงสภาพจ าหนา่ยจา่ยโอน แลกเปลีย่นหลกัทรัพย์ตา่งๆ ในทรัพย์สนิของกองทนุตามค าสัง่
ของบริษัทจดัการเมื่อเห็นวา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว  
 
4. ดแูลการเบกิจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม รวมทัง้จดัท าบญัชี
แสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  
 
5. รับรองความถกูต้องในการค านวณ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว เมื่อ
เห็นวา่ค านวณถกูต้องแล้ว  
 
6. รับเงินตา่งๆที่กองทนุจะพงึได้รับเพื่อเข้าบญัชีกองทนุท่ีเปิดไว้โดยเฉพาะตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
 
7. แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับ
และจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ดอกเบีย้ หรือเงินอื่นใด รวมถงึการแจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการ ทราบถึงสถานะของ
หลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้
ถือหุ้น รับดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 
8. จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
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9. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หรือมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว       
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุและจดัท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียดและสง่ให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
10. ด าเนินการสอดสอ่งดแูล และตรวจสอบสมดุบญัชี และเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามที่เหน็สมควร ทัง้นี ้
จะต้องไมเ่ข้ามามีอ านาจตอ่การตดัสนิใจและการด าเนินงานของบริษัทจดัการ  
 
11. ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดใีห้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหน้าทีข่องตน หรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเมือ่ได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คา่ใช้จา่ยในการฟ้องร้องบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุได้  
 
12. จดัท ารายงานตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมรับรองความถกูต้องสง่ให้บริษัทจดัการ  
12.1 รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลอื ณ สิน้วนัและค านวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้าม)ี  
12.2 รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมทัง้ค านวณดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้าม)ี  
12.3 รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 
12.4 ผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผลและ
ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
12.5 จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 
13. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่การ 
ก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกตทิ าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ หรือกรณีที่
เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
14. แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
15. ดแูลรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จสิน้  
 
16. ดแูล และตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีงดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็น
หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
22.3. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  
1. ได้รับคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
2. แจกจา่ยหนงัสอืชีช้วนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย  
 
3. แจกจา่ยหรือรับเอกสารการสัง่ซือ้หรือค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
4. รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุหรือช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
5. ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
6. สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
7. คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แกผู่้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
8. ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์อื่นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
22.4. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย :  
ไมม่ี  
 
22.5. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ไมม่ี  
 
22.6. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ/ที่ปรึกษาอื่น ๆ :  
ไมม่ี  
 
22.7. สทิธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของที่ปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง 
Country Fund) :  
ไมม่ี  
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ย :  
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.50 ของมลูคา่ขายหนว่ยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบรายละเอยีดตอ่ไป  ซึง่บริษัทจะท าการปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวปไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทัง้มีหนงัสอืแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบถึงช่องทาง
ในการแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ดงักลา่วในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
- ไมเ่กินในอตัราร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณเพื่อเป็นราคารับซือ้คืน ในกรณีที่ได้ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีลงทนุจนถึงวนัท่ีรับซือ้คืน โดยค านวณคา่ธรรมเนยีมจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุ ของหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนด้วยระบบเข้าก่อนออกกอ่น (First-in, First-out)  
 
- บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ได้ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นระยะเวลา
ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบรายละเอยีดตอ่ไป  ซึง่บริษัทจะท าการปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวปไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทัง้มีหนงัสอืแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบถึงช่องทาง
ในการแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ดงักลา่วในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
กรณีที่กองทนุนีน้ีเ้ป็น กองทนุต้นทาง (Switch Out) ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.05 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
กรณีที่กองทนุนีเ้ป็น กองทนุปลายทาง (Switch In)  
ไมม่ี  
 
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
- ในอตัรา 200 บาทตอ่ 1 รายการโอนหนว่ยลงทนุโดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัท่ียืน่ค าขอโอนหนว่ย
ลงทนุ 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
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คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
ไมม่ี  
 
อื่นๆ ระบ ุ:  
คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจ าน า :  
- ในอตัรา 200 บาท ตอ่ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้จดแจ้ง ในวนัท่ียื่นค าขอจดแจ้งจ าน า หรือ  
เพิกถอนจ าน า  
 
23.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 1.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.065 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี :  
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ไมม่ี  
 
คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
ไมม่ี  
 
อื่นๆ ระบ ุ:  
- คา่ใช้จ่ายส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกองทนุก่อนการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นีจ้ะไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม รายปี  
 
- คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุจนถึงการจดทะเบียนเลกิกองทนุ
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ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกองทนุหลงัการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นีจ้ะไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม รายปี  
 
- คา่ที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวม การเตรียมและจดัท าเอกสารสญัญาตา่งๆ และคา่แปลเอกสาร 
ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วน คา่พมิพ์ และหรือคา่แปลหนงัสอืชีช้วน ตามที่จ่ายจริง  
 
- คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม เช่น คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็นกองทนุรวม เป็นต้น ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่จดัท าใบค าสัง่ซือ้และขายหนว่ยลงทนุ และหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสอืบอกกลา่ว หรือประกาศตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด         
ตามทีจ่่ายจริง  
 
- คา่จดัเตรียมและจดัสง่รายงานตา่งๆ ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบักองทนุ เช่น คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ คา่พิมพ์แบบพิมพ์ คา่ไปรษณียากร
ส าหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
อีกทัง้คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง  
 
- คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
และคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอืน่ใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศของกองทนุ อนัเนื่องมาจาก
การท ารายการผา่นระบบ Euroclear รวมทัง้ระบบอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง 
 
- คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม และหรือ คา่ภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สนิหรือ
หลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ใช้จ่ายของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการทัว่ไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการท าสญัญาเพื่อการบริหาร
ความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา หรือความเสีย่งอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ 
เช่น สญัญาออปชนั, ฟิวเจอร์, ฟอร์เวิร์ด, หรือสวอป เป็นต้น และคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ ตามที่จ่าย
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จริง รวมถึงคา่ใช้จา่ยและคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  
 
- คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้เนื่องจาก หรือเก่ียวกบัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่น ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศ ตามทีจ่่ายจริง  
 
หมายเหต ุ:  
การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุ จะค านวณทกุวนัท าการโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัในการค านวณ และเรียกเก็บจาก
กองทนุเป็นรายเดือน  
 
ภาษีมลูคา่เพิม่อนัเนื่องจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม จะเป็นภาระของกองทนุ  
 
คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายครัง้แรก คา่ใช้จา่ยในการจดัตัง้โครงการ และค่าใช้จา่ยที่ให้ผลประโยชน์มากกวา่ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชี สามารถบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีและทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาที่คาดวา่จะได้รับ
ประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ได้  
 
คา่ใช้จา่ยทีใ่ห้ผลประโยชน์ทนัทีหรือคา่ใช้จา่ยที่พิสจูน์ไมไ่ด้วา่ให้ผลประโยชน์มากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี      ให้
ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  
 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ รวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 2.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ (อตัราดงักลา่วไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือคา่ภาษีอื่นใด (ถ้าม)ี ) 
 
23.3. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกองทนุอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ หากได้ปฏิบตัิตาม  
 
1. กรณีเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย  
 
1.1 บริษัทจดัการแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย  
 
ก. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
 
ข. ติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ รวมทัง้ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน  
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1.2 แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  
 
1.3 ให้เพิม่คา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ภายในรอบระยะ 
เวลา 1 ปี  
 
2. กรณีลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
- บริษัทจดัการอาจพิจารณาลดคา่ธรรมเนียมได้ ตามความเหมาะสมในแตล่ะชว่งเวลา  
 
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน  และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
24.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคา
หนว่ยลงทนุ  
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายใน
ตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด ซึง่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลกัการดงักลา่วไมค่รอบคลมุกรณีใดอนัอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
บริษัทจดัการจะใช้หลกัปฎิบตัิอนัเป็นท่ียอมรับเป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป  
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวนัท า
การถดัจากวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัเกิน 1 สปัดาห์ บริษัทจดัการจะ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณทกุสิน้วนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์ตาม (2.1) ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์ดงักลา่วด้วย  
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มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วนั ท า
การท่ีค านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
หากบริษัทจดัการด าเนินการประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม  ( NAV Center)
หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่
หนว่ยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไปอีกก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั เช่น www.aberdeen-asset.co.th หรือ
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมภายในเวลาที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนัโดยตดิประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือสือ่
อิเลค็ทรอนิคส์ท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
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 าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยม

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  
 
24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ 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.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัท่ีพบราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคา
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อย
ละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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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  
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3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่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 านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึง
หนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจา่ยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่า
บคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 (ก) 
บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31  เดอืน ธนัวาคม  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2547  
 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตจ่ะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
27.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จดัการท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต.  
 
27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ไมม่ี 
 
27.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุได้โดยเสรี 
ทัง้นีผู้้ ถือหนว่ยลงทนุจะโอนหนว่ยลงทนุได้อยา่งสมบรูณ์จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้
ในข้อ 23.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นเร่ืองตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
และในกรณีที่การโอนหนว่ยลงทนุมีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืต า่กวา่ 100 หนว่ย จะถือวา่เป็นการโอน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้ 
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บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

27.4. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ โดยแก้ไขเพิม่เติมโครงการ
ลงทนุและข้อบงัคบัการจดัการได้ ตอ่เมื่อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงซึง่คดิตาม
จ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้
เป็นไปตามข้อ 28. "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 
 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสยีง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็น
เจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account)จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นดิหนว่ยลงทนุนัน้มบีคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพยีงรายเดียว
หรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตาม
จ านวนทีถื่ออยู ่

 
27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิทีจ่ะได้รับเงินคืนหากกองทนุต้องเลกิไป โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชีโดยจะได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบใุนข้อ 31. "การ
ช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 
 
27.6. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
ไมม่ี  
 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
1. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ซึง่คดิตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทนุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กิน   ร้อย
ละห้าสบิห้าของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการสง่เอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคสอง หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวน
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มมีติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย และจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่ง
น้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมตใิห้
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  
 
3. บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 
 
4. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 
เนื่องจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจ
ด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดได้ 
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
29.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
(1) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 
ล้านบาทเป็นเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตดิตอ่กนั และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้        
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 30 
ล้านบาทในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้   หรือ  
(3) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  
(4) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 
ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
(5) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินและการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ 
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     (ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมด 

     (ข) มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็น
จ านวนเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

29.2. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
29.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
29.4  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จัดตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฏวา่ 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตามที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศก าหนด 
 
(2)ในกรณีที่ปรากฏพฤตกิารณ์วา่บริษัทจดัการด าเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เหน็หรือตกลงกบั
บคุคลอื่นอนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหนว่ยหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดที่ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
29.5. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการกองทนุในกรณีที่มเีหตอุนัควรสงสยั
วา่อาจมกีารจดัตัง้กองทนุเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลม่บคุคลใด 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 
 
30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว 
30.1 กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 
 กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้
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 (1) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 
เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น 
 (2) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 
 (3) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 

30.2 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 

 30.2.1 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุ ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 (1) – (5) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการดงันี ้

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 29.1 (1)-(5)  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ ด้วยวิธีการใดๆรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสอืให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 
29.1 (1)-(5) 

(ค) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท า
การที่ปรากฏเหตตุาม 29.1 (1)-(5) เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 29.1 (1)-(5) และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะ
ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของ
กองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
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ตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่ที่คงเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ี
ปรากฎในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชี
จดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. อื่นๆ :  
1. การเปลีย่นแปลงเวลาท าการในการขาย การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการในการขาย การรับซือ้คืนหนว่ย และการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้สนใจทัว่ไปทราบถึงการเปลีย่นแปลงระยะเวลาท า
การลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยจะตดิประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้ง
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  
 
2. ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืม หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ในนามกองทนุรวม
ได้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้จะท าเพื่อบริหารสภาพคลอ่ง
ของกองทนุรวม และเงินท่ีได้จากการกู้ยมื หรือท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซือ้คืน จะน ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ เป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
3. ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ (ตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของ
บริษัทจดัการ หรือของประกาศทีจ่ะมีการแก้ไขในอนาคต) บริษัทจดัการจะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการ
กองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ ขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คดิ
ตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน
สบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หาก
มีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืก
บริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มคีา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ
เปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
4. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  
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5. ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอนแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอนัเนื่องมาจากการ
ใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมลูคา่ทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวข้องกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
 
(2) ต้องไมม่ีพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 
ทัง้นี ้ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามความในข้อนีใ้ห้แกก่องทนุ บริษัทจดัการจะกระท าด้วยความเป็นธรรมและ
ค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับ
ผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
6. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต .ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และหรือผอ่นผนัข้อก าหนดใดตาม
โครงการนีเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ 
 
7. การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 
บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้   ใน
กรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายตา่งประเทศ รัฐบาล
ตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั  เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 
 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีทีก่องทนุรวมได้
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม 
 
(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
 
ในกรณีข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
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สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มคี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการ
ของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบโดยพลนั  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม 
กรณีข้างต้นเกินหนึง่วนัท 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
จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มูลคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุก็ได้  
 
บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ 
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต ่ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 
8. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 
        ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  โดย
ติดตอ่กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวติก าหนด  ทัง้นี ้การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกนัชีวติอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว  ผู้ลงทนุจึงควร
ศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน อนึง่ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะยกเลกิการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการ
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กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยวิธีการตดิ
ประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและบริษัทประกนัชีวิต และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 
ฉบบั และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั  
 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดงันี ้   
          8.1 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า   
เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัสว่นการเลอืกลงทนุแตล่ะกองทนุ การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนการหกัคา่ใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น  ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจงึ
มีข้อก าหนดในเร่ืองมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทุน มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่
ของการสัง่ขายคืน มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจ
ต ่ากวา่ที่ระบไุว้ในโครงการ หรือต า่กวา่การซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพยีงอยา่งเดียว 
 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ และ/หรือ
เอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต  
  
            8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :  
ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต 
โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์  ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนั
กบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วนัและเวลาท า
การในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวติ และค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัท
ประกนัชีวติได้รับเอกสารและเงินจองซือ้ครบถ้วน และได้พจิารณาอนมุตัิกรมธรรม์แล้ว 
 
บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธ 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หากค าสัง่ดงักลา่วอาจเข้าขา่ยลกัษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย 
หรือเข้าขา่ยบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั  
 
           8.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
                   8.3.1  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบ
หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวติ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
เง่ือนไขในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ
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เพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับจากบริษัท
ประกนัชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาและเง่ือนไขในการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัท
ประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต า่และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์  
 
                  8.3.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ 
บริษัทประกนัชีวิตจะสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัเิป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าคา่ขายคืน 
หนว่ยลงทนุมาช าระคา่การประกนัภยั และคา่ธรรมเนยีมการบริหารกรมธรรม์ หรือคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดตามอตัรา
และวิธีการท่ีก าหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าทีก่ าหนดในโครงการ โดยบริษัท
ประกนัชีวติจะสรุปคา่ใช้จ่ายดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นรายปี  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบคา่ใช้จา่ยลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวติจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขายที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต  
 
          8.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อ 8.2 และการขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตามข้อ 8.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้
หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่อกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ   
 
          8.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงิน
คงเหลอืขัน้ต า่ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด   
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เทา่นัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผา่นบริษัทประกนัชีวติ การ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การที่บริษัทประกนัชีวติขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ 
(กองทนุเปิดต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็น
ผู้ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรือด าเนนิการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดงักลา่วให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
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(1) การสบัเปลีย่นกองทนุ  คือ การสบัเปลีย่นจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่ไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึง่หรือ
หลายกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลีย่นกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ลว่งหน้า
ให้มีการขายหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่เพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึง่หรือหลาย
กองทนุตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ในเอกสารที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ 
(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลีย่นจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่หรือหลายกองทนุไปกองทนุ
เปิดปลายทางกองหนึง่หรือหลายกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการลงทนุเป็นไป
ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ หรือตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าความตกลงไว้
กบับริษัทประกนัชีวิต 
 
บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกนั
ชีวิตเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลกิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์  

 
ราคาขายและราคารับซือ้คืน ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทประกนัชีวิตจะใช้ราคาดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการค านวณ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัท า
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้าม)ี   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้ 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง และบริษัทประกนั
ชีวิตได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) ทัง้นี ้มลูคา่
หนว่ยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุข้างต้น
จะต้องเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว     

ทัง้นี ้ ในแตล่ะรูปแบบของการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุซึง่เป็นวนัท่ีก าหนดราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ จะหมายถึงวนัดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีการสบัเปลีย่นกองทนุ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท่ีบริษัทประกนัชีวติได้รับค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องครบถ้วนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในวนัและเวลาท าการท่ีบริษัท
ประกนัชีวติก าหนดไว้ 

- กรณีการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท่ีด าเนินการสบัเปลีย่น
กองทนุอตัโนมตัคิรัง้แรกและวนัท่ีด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิในครัง้ถดัไป ตามที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท าความตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวติ  
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- กรณีการปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท าการถดัจากวนั
ครบรอบทกุสามเดือนของกรมธรรม์  หรือตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าความตก
ลงไว้กบับริษัทประกนัชีวติ 

วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทประกนัชีวิตทกุวนัและเวลาท าการตามที่บริษัท
ประกนัชีวติก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่น 
(ไมส่ามารถระบเุป็นจ านวนเงินได้) ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวติขอสงวนสทิธิที่จะไมด่ าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตระบใุนแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  หรือในกรณีที่จ านวนเงินท่ีได้จากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุมีไมเ่พียงพอขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวติก าหนดในการน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง โดยบริษัทประกนัชีวติจะยกเลกิค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบ    

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ
นัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืยืนยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน  10 
วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้ด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ส าหรับกรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และการ
ปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยนืยนัการรับค าสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปสง่เป็นรายงาน
รายปี แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที่บริษัท
ประกนัชีวติก าหนด 

  8.6  วันและเวลาในการขาย รับซือ้คืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้ ขาย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทประกนัชีวิตได้ทกุวนัและเวลาท าการท่ีบริษัท
ประกนัชีวติก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการเก่ียวกบักองทนุ ได้แก่ การซือ้หนว่ยลงทนุ (การช าระ
เบีย้ประกนัภยัเพิม่เติมพิเศษ) การขายคืนหนว่ยลงทนุ (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรม์ประกนัชีวิต) การสบัเปลีย่น
กองทนุ การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ และการปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิได้โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มและ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

  8.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน:  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่แตกตา่งจากผู้ถือหนว่ยลงทนุปกติที่ซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว ดงันี ้
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1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุไมว่า่
กรณีใดทัง้สิน้ 

2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั 

3. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัในการยกเลกิการท ากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ
ภายในระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวติโดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็น
ผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

4. สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแตกตา่งเมื่อซือ้หนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ เนื่องจากบริษัทประกนั
ชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้ และขายหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดัการใน
นามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) เช่น การ
ได้รับข้อมลูกองทนุอาจมีความลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

   8.8 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 

         8.8.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนนิการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หลงัจากที่
ได้รับเอกสารจากบริษัทจดัการ 

 
         8.8.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัสง่รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงาน
แสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

9. ในกรณีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดมียอดคงเหลอืเทา่กบัศนูย์ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิด
บญัชีกองทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะติดประกาศหลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบหน้าส านกังานของบริษัทจดัการและใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

10. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

           ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กิน
หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  

11. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ10 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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          (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 10 
ได้ไมเ่กินสดัสว่นท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เมื่อได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามเหตจุ าเป็น
และสมควร 

              (ค) กรณีที่มเีหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามข้อ 10 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผอ่นผนั
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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) ให้หมายความถงึผู้ลงทนุรายใหญ่และ
ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 

12. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

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 

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  
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(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 ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมูล (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 

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 
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(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 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 

33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไมเ่ป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
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ค าเตอืน/ข้อแนะน า 

 

 
 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน 

จ ากดั จงึไมม่ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของ  กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล ู(Aberdeen Value Fund )   
ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล ูไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 

 กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล ู  มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่กองทนุรวมทัว่ไป จึงมคีวามเสีย่งมากกวา่ในเร่ือง
การกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุ  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุ
เพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ   

 ผู้สนใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างองิ
ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถขอหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตา่ง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และปฏิบตัิตามคูม่ือการปฏิบตังิานของบริษัท และจะต้อง
เปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบ  เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 
(Connected person) และการลงทนุตามอตัราสว่นท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทนุ เป็นต้น  ได้ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

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

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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                                     หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม(Q&A) 
 
 
 

 การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่งของการลงทนุผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่
หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ูเมื่อเห็นวา่การลงทนุใน
กองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุและผู้ลงทุนยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืชีช้วน หรือในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งได้ ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ตามที่มคี าสัง่ไว้ 

 กองทนุนีไ้มม่ีการลงทนุในตราสารท่ีอยูใ่นรูปของสกลุเงินตา่งประเทศ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 ผู้ลงทนุสามารถลงทนุในกองทนุนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ(Unit-Link)ได้ โดยผู้ลงทนุ
ควรติดตอ่บริษัทประกนัชีวติที่เก่ียวข้อง และศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตควบหนว่ยลงทนุก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 13  สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
  

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี แวลู 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 
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ลักษณะที่ส าคัญของกองทุน                                                                                                           
 

ชื่อโครงการ กองทุนเปิด อเบอร์ดนี แวล ู

 Aberdeen Value Fund    
ชื่อย่อ 
 

ABV 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

อายุโครงการ 
 

ไม่ก าหนด 

วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จดัตัง้และจัดการกองทุนรวม 29  ตุลาคม 2546 

 
วันที่ที่จดทะเบียนกองทุนรวม 
 

13 พฤศจิกายน 2546 

วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
 

4 – 11 พฤศจิกายน 2546 

 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
ลั 
ประเภทโครงการ 

กองทนุรวมผสม ประเภทรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

 

นโยบายการลงทุน 

ลงทนุในหลกัทรัพย์และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุ     และตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทนุ  รวมทัง้
ตราสารแหง่หนี ้ทัง้ทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  และหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท้ี่เสนอขายใน
ตา่งประเทศที่เป็นเงินสกลุบาท และกองทนุอาจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือ
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
(Infrastructure fund) โดยบริษัทจดัการจะลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้
ผู้จดัการกองทนุสามารถปรับกลยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะได้ โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั 
 

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 

ลงทนุมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมลูคา่ทีเ่พิ่มขึน้ของหนว่ยลงทนุ (capital gain) โดยจะได้รับเมื่อขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(กองทนุรวมนีไ้มม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล)  
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ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ปรียบเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนต่างกนั อาจแสดงได้ตามแผนภาพข้างล่างนี ้

 

Risk Spectrum ของประเภทตราสารที่ลงทุน 

 
 
 
    
 

ความเสีย่ง/ มีความซบัซ้อนต า่                                                                                  ความเสีย่ง/ มีความซบัซ้อนสงู                                          
             
    
  
 
 
 
 
 
 

  
ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 
                       
  

1) ค าถาม  : กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของ 
                หน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

    ค าตอบ : กองทนุนีไ้มม่กีารก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไมม่ีการแบง่ชนดิของหนว่ยลงทนุ 
 

2) ค าถาม  : กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

    ค าตอบ : 2,000 ล้านบาท  
 

3) ค าถาม  :  กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

   ค าตอบ  :  เงินลงทนุท่ีเจ้าของเงินต้องการลงทนุในหลกัทรัพย์และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุและ
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ รวมทัง้ตราสารแหง่หนี ้ เพื่อตอบสนองผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุใน
ระยะปานกลางถงึระยะยาวในรูปของก าไรจากเงินลงทนุ 

 

4) ค าถาม  :  ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

   ค าตอบ  :  เงินลงทนุของทา่นอาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

                          - การช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร 
   - สภาพคลอ่งของตลาดและภาวะตลาด 

          กองทุนเปิด 

        อเบอร์ดีน แวลู 

 

 
 

 

กองทนุรวม
พนัธบตัร
รัฐบาล 

   กองทนุ 
  รวมผสม 

 

ก อ ง ทุ น ร ว ม
ตราสา รแห่ ง
ทนุ 

กองทุนรวมที่
ล ง ใ น
ท รั พ ย์ สิ น
ทางเลือก 

กองทนุรวม
ตลาดเงนิที่
ลงทนุเฉพาะใน
ประเทศ 

ก อ ง ทุ น ร ว ม
ต ล า ด เ งิ น ที่
ล ง ทุ น ใ น
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
บางสว่น 

กองทนุ
รวมตรา
สารหนี ้

ก อ ง ทุ น ร ว ม
ห ม ว ด
อตุสาหกรรม 
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   - อตัราดอกเบีย้ 
 

5) ค าถาม  :  เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้น  

                     หรือไม่อย่างไร ? 

   ค าตอบ  :  ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 

 

6) ค าถาม  :  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

    ค าตอบ :  
                      วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี : วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
                      วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

 
7) ค าถาม  :  การลงทุนในกองทุนรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัด (benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี ้

                    เป็นระยะเวลาเท่าใด (กรณีสามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้) ? 

   ค าตอบ  :  ตวัชีว้ดั (benchmark) ท่ีจะใช้ในการเปรียบเทยีบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมนีค้ือ ดชัน ี
   ตลาดหลกัทรัพย์ 50%, ดชันี Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25%  
   และอตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉลีย่ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน  1  ล้านบาท  ระยะเวลา 1 ปี ของ 
   ธนาคารพาณิชย์ 3 แหง่  (BBL, KBANK และ SCB) 25% 
 

 
ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

1. ค าถาม  : กองทุนรวมนีม้วีิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

     ค าตอบ  : วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
                       ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่า ดงันี ้
 
 
 
                     
                   ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุ    
                    วนัท าการของบริษัทจดัการ ตัง้แต ่9.30 น. ถึง 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 าเนินการผา่นระบบ e-avenue  

                      (Internet Trading System) (www.aberdeen-asset.co.th) ในกรณีที่ผู้ลงทนุได้รับอนมุตัจิากบริษัทจดัการแล้ว 

 

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 

10,000 บาทขึน้ไป 10,000 บาทขึน้ไป 
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                    จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในช่วงการเสนอขายครัง้แรกสาม
ค านวณได้จากมลูคา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหารด้วยราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก (10 บาทบวก
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ) ส าหรับจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายหลงัการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกสามารถค านวณได้จากมลูคา่การ สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหารด้วยราคาขายที่บริษัท
จดัการประกาศ ณ สิน้วนัท่ีมีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

 

                     ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสดน าฝากเข้าบญัชีทีบ่ริษัทจดัการ  
                     ก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หกับญัชีบตัรเครดิต (ผู้ลงทนุต้องตรวจสอบกบั 

                     บริษัทจดัการวา่กองทนุใดสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีบตัรเครดิตได้) หรือ 

                       วิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงิน 

                       ได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้ 

                       เทา่นัน้ โดยเช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขดีคร่อมเฉพาะ สัง่จ่าย “บญัชี 

                       จองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั” (บญัชีกระแสรายวนั) และ/หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัท 

                       จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป ซึง่บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 

ชื่อธนาคาร 

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

            วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

                   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ (หรือผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่  
                    www.aberdeen-asset.co.th  ในกรณีที่ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการแล้ว) หรือที่ผู้สนบัสนนุการขาย 

                   หรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง  
                   13.00 น. ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ี 

                   ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ   และราคารับซือ้คืน 

                     หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

                     ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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                     ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีและหรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 

2) ค าถาม : กรณีใดที่บริษัทจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

   ค าตอบ : (1)ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวน 

                        หนว่ยลงทนุของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

                   (2)ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ย 

                        ลงทนุของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
                   (3)กรณีอื่นๆตามที่บริษัทจดัการเห็นวา่มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่  
                       เก่ียวข้อง หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
                       และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ  

 

                   (4) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดตามที่ 
                        ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวน 

                        หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ หรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณี 

                        ดงักลา่ว 

 

3) ค าถาม :  กองทุนรวมนีม้ข้ีอก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย   

                   หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุนไว้  

                   อย่างไร ?  

     ค าตอบ : การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

                    บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ย 

                    ลงทนุของกองทนุรวมได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

                           (ก) มเีหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

                                อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

                           (ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตาม 

                                ก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ี

ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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                 การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้ 

                ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุนนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจาก 

                 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืน

หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวธีิการ

ใดๆโดยพลนั  

(ข) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น 

และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูล

ผลประโยชน์ตาม (2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(ค) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน

หนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะต้องช าระเงินคา่ขายคืน

หนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

                    การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

                   1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ  ค าสัง่ 

                       สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้  

                       ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

                       (1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ 

 

                       (2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย  

                                จ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ 

                                ของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ย  

                                ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คนืหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน  

                                หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น  

                                หนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

                        (3) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
                              แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

                              (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ 
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                                         ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

                                   (2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การกอ่การร้าย หรือ 

                                   (3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม  

                                         กฎหมาย 

                             (ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน  

                                   สาระส าคญั       
 

                     บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืนหรือ 

                     ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น 

                     หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ การขายหรือรับซือ้คืน 

                     ที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่ 

                     สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่น 

                     หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค า 

                     สัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของ  

                     กองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

                  ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่ 

                     สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม  

                     (1) หรือ (2) เกินหนึง่วนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย 

                     ลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังาน 

                     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

                     รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ 

                     ในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย  

 

                  ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่ 

                     สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัท 

                     จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย 

                     ลงทนุก็ได้  

 

                  2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือ หยดุ 

                      รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไม่ 
                      ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย 

                      ราคาโดยราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและ  

                      คิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขาย 

                      หนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ี 
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                      ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้ 

                      มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

                      การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

                      เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง                                   
                   เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังาน  
                   คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่ 

                      สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร แตร่วมแล้ว 

                      ต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ 

                      ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

                                                                                          

4) ค าถาม  :  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

     ค าตอบ :   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุอื่นมายงักองทนุนีห้รือจาก 

                      กองทนุนีไ้ปยงักองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 

                          ท าการของธนาคารพาณิชย์ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถงึ 13.00 น.   
                          
                       ในกรณีที่เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุต้นทางที่เป็นกองทนุรวมที่ลงทนุใน 

                           ตา่งประเทศ (FIF) ไปยงักองปลายทางที่เป็นกองทนุอื่นที่ไมใ่ช่กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ  
                           บริษัทจะใช้ราคาขายหนว่ยที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ี 4 หลงัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการ 

                           สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมที่ลงในตา่งประเทศ (FIF) ดงักลา่ว บวกด้วยคา่ธรรมเนียม 

                           การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
                  
5) ค าถาม : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

   ค าตอบ : ไมม่ีข้อจ ากดัของการโอนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไป 

                   ตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด  อยา่งไรก็ตามบริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการ 

                       โอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใด เกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย  

                       ลงทนุ 

      

6) ค าถาม : ผู้ถอืหน่วยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย  
                และรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

    ค าตอบ : ทา่นสามารถติดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขาย และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท่ี 

                      เวบไซต์ของบริษัทจดัการท่ี  www.aberdeen-asset.co.th หรือระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ   (IVR) ที่หมายเลข 0-2352- 
                      3399 หรือทางหนงัสอืพิมพ์ASTV ผู้จดัการรายวนั หนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
       หมายเหต ุ

                      บริษัทจดัการได้ก าหนดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้                      

                      หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการของกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ โดยจะค านวณภายใน 1 วนัท าการถดัไป และ 
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                      จะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนั 

                      ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป   
 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
 
 

1) ค าถาม : กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

   ค าตอบ :  บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุ  
                  ครัง้ที่มีการท ารายการซือ้และหรือขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณ 

                     มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 

 

2) ค าถาม : ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

   ค าตอบ :  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะถกูจ ากดัสทิธิออกเสยีงในกรณีทีถื่อหนว่ยลงทุนเกินกวา่อตัราที่ประกาศก าหนด  
                   หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึง่ได้แก่ การขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ บริษัท   
                   จดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัในสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ 

                       จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมติดงักลา่ว   
 

3) ค าถาม : ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการ             

                  ด าเนินการใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

    ค าตอบ : ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้โดย 

                       ผา่น เครือขา่ย Internet ของบริษัทจดัการ (http://www.aberdeen-asset.co.th) 

 

4) ค าถาม  : กองทุนรวมนีม้ช่ีองทางและวิธีการร้องเรียน 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 

 

5) ค าถาม : กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

   ค าตอบ : บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการปฎิบตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
 
 

1. ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี ้และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท

บ้าง รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

 

     รายชื่อกรรมการ  
1. นายฮิว ยงั                                         กรรมการ 

2. นายแพททริค เจมส์ จสัติน คอร์ฟ       กรรมการ 

3.  นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง                          กรรมการ 

4. นายโรเบิร์ต แซมมวิล์ เพนนาโลซา    กรรมการ  

5. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช                  กรรมการ 

6. นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์                     กรรมการ 

    

    คณะผู้บริหาร 

      1. นายฮิว ยงั                      
      2. นายแพททริค เจมส์ จสัตนิ คอร์ฟ  

      3. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง                           
      4. นายโรเบิร์ต แซมมวิล์ เพนนาโลซา    

      5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์            
      6. นายจกัรกฤษณ์ เหมบณัดษิฐ์ 

      7. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานชิ        
      8. นายชยัเกษม วฒันศิริพงษ์ 

 

     คณะกรรมการการลงทุน 

1. นายฮิว ยงั 

2. นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 

3. นายออเสน การบริสทุธ์ิ 

4. นางสาวพฤกษา เอี่ยมธงทอง 

5. นายหลยุส์ ล ู

6. นายพชร ทิมาสาร 
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7. นางสาวธญัญา มหาวฒันองักรู 
8. นายอดมั แมคเคบ 

9. นายวคิเตอร์ รอดริเกียส 

10. นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 

11. นางสาวภีรัมภา จนัทร์จ ารัสแสง 
 

 

2. บริษัทจัดการมีจ านวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมทัง้หมดที่อยู่ภายใต้การ  
   บริหารจัดการเท่าไร 

     ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

     บริษัทจดัการมีกองทนุรวมทัง้หมดที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการ จ านวน 23 กองทนุ และมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
     ของกองทนุรวมทัง้หมด 43,625   ล้านบาท 

 

3. ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี ้มีประสบการณ์ท างานอย่างไร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง 
 

ชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ - MBA , Boston University 

- BA in Business and management  

  , University of  Maryland 

อดิเทพร่วมงานกบัอเบอร์ดีนในปี 2545 
หลงัจากร่วมงานกบั HSBC ในต าแหนง่ผู้ช่วย
รองผู้อ านวยการฝ่ายจดัการความเสีย่งสนิเช่ือ 
ซึง่เป็นผู้คดักรองข้อเสนอให้แก่บริษัทและ
สถาบนัการเงิน ก่อนหน้านีเ้คยท างานท่ีเทเล
คอมเอเชีย กอ่นท่ีจะมาร่วมงานกบับริษัท
หลกัทรัพย์ ภทัร ซึง่งานสว่นใหญ่เป็นตวัแทน
ในคณะนกัลงทนุท่ีร่วมกนัก าหนดราคาหุ้นออก
ใหมแ่ละรับประกนัการขายหุ้นสามญัออกใหม่
ให้กบัสาธารณะก่อนเข้าซือ้ขายในตลาดหุ้น 

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

ออเสนร่วมงานกบัอเบอร์ดีนในปี 2549 
หลงัจากร่วมงานกบั บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 
ซึง่เป็นธนาคารพาณิชย์ของไทย ในด้านการ
ตรวจสอบบญัชีของลกูค้าบริษัทรายใหญ่ ก่อน
หน้านี ้ออเสนร่วมงานกบั Merryl Lynch 

Investment Managers ในต าแหนง่นกัวิเคราะห์
การลงทนุเป็นเวลาสองปี ซึง่ตรวจสอบธุรกิจใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านี ้
เป็นนกัวคิราะห์หลกัทรัพย์ที่ SBC Warburg 

(ปัจจบุนัเปลีย่นเป็น UBS Securities) ใน
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กรุงเทพฯ 

นาย พชร 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 

นายพงค์ธาริน  ทรัพยานนท์ 

 
- Masters of Science  from Oregon 

Graduate Institute, USA 

- BSc from Carnegie  Mellon University, 

USA 

พงศ์ธารินร่วมงานกบัอเบอร์ดีนในปี 2548 
หลงัจากร่วมงานกบั Pacific Economic 

Consultant , USA ในต าแหนง่ Financial Analyst 

นางสาวภีรัมภา จนัทร์จ ารัสแสง - MSc in Finance from Imperial 
College Business School 
- BSc in Economics from the 
London School of Economics and 
Political Science 

ภี รัมภา ร่วมงานกับอเบอ ร์ดีนในปี2558 
หลงัจากร่วมงานกับบริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง
นักวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี ้โดย
ก่อนหน้านัน้ภีรัมภาเคยร่วมงานกบั Citigroup, 
Schroder Investment Management and 
Credit Suisse ในประเทศองักฤษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตดัสนิใจลงทนุ ให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ติดตามผลการด าเนินงานตามกลยทุธ์ 

3. ติดตามการบริหารความเสีย่งการลงทนุ 

 

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดงันี ้ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)     โทรศพัท์ 0-2646-5000 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)        โทรศพัท์ 0-2231-3777 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)              โทรศพัท์ 0-2684-8888           
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั(มหาชน)  โทรศพัท์  0-2658-9000 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)          โทรศพัท์ 0-2659-7000 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-6300 ตอ่ 6330, 6340 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2697-3800 
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บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จ ากดั           โทรศพัท์ 0-2627-3100 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2658-5800 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ ฯ           โทรศพัท์ 0-2788-3335 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท์ 0-2305-9000 

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท์ 0-2205-7000 
บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั(มหาชน)  โทรศพัท์  0-2638-5500 
บริษัทหลกัทรัพย์  เค จี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2658-8888 ตอ่ 8942, 8943, 8953 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั   โทรศพัท์ 0-2695-5335       

บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   โทรศพัท์ 0-2657-7000 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)           โทรศพัท์0-2217-8888,0-2611-9222,0-2217-9595 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2686-2000 ตอ่ 2150 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท์ 0-2635-1700 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)      โทรศพัท์ 0-2724-6330-8 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)                โทรศพัท์  0-2680-2222 ตอ่ 2051-2052           

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)    โทรศพัท์ 0-2659-8000 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2470-3112  
บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0 2689 4800 
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์  0-2352-8000 
บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์  0-2632- 6000 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั โทรศพัท์ 02-680-5033-4 
บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ 
โซลชูัน่ จ ากดั 

โทรศพัท์  02-103-8804 
 

 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ขึน้ 
 

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 าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการรักษา   
     ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย   
 



 

101 
31-12-15 

 

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 อเบอร์ดีนแวล ูเป็นกองทนุรวมผสมแบบยดืหยุน่ ที่ไมป่ระสงค์จะด ารงอตัราสว่นการลงทนุตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Open ended Flexible Specific Fund) โดยบริษัทจดัการจะลงทนุ   
หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ประเภทตราสารแหง่ทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ  รวมทัง้ตราสารแหง่หนี ้ทัง้ทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถปรับกลยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ  โดยจะค านงึถึง
คณุภาพ และความมัน่คงของสถาบนัท่ีออกตราสารนัน้ๆ ทัง้นีค้วามเสีย่งอนัเกิดจากความผนัผวนของตลาดนบัเป็นปัจจยัความ
เสีย่งหลกัที่มีผลกระทบตอ่ความผนัผวนของราคาตราสารท่ีลงทนุ นอกจากนีห้ากมกีารลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท้ี่
เสนอขายในตา่งประเทศ  บริษัทจดัการจะลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่อาจมีความ
เสีย่งของประเทศที่ไปลงทนุ (Country Risk) และความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา (Currency 

Risk)  
 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business Risk) 

 ความเสีย่งนีจ้ะขึน้อยูก่บัการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร  เนื่องจากผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้
ออกตราสาร ซึง่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบกบัภาวะขาดทนุจะสง่ผลให้มลูคา่ของตราสารลดต า่ลง หรือจะมีความเสีย่งใน
การช าระ โดยอาจจะมีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายตราสารได้ 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีบริษัทของผู้ออกตราสารมีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีดี  
และติดตามข้อมลูของบริษัทนัน้ๆ อยา่งสม า่เสมอ เพือ่ประกอบการพิจารณาลงทนุ  ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีการ
เปลีย่นแปลงผลการด าเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่นา่จะเกิดผลกระทบตอ่กองทนุ ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณา
ปรับเปลีย่นแผนการลงทนุเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตอ่สภาวการณ์ที่เกิดขึน้ 

 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร  (Credit Risk) 

 ความเสีย่งนีจ้ะขึน้อยูก่บัการท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไมส่ามารถช าระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ หรือช าระไมค่รบ
จ านวน   เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารประสบกบัภาวะขาดทนุ   ซึง่จะสง่ผลให้มลูคา่ของตราสารลดต ่าลง  หรือจะมคีวามเสีย่ง
ในการช าระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้อนัเกิดจากผู้ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกนัตราสารปฏิเสธการช าระเงินหรือไมส่ามารถช าระ
เงินได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 ผู้จดัการกองทนุจะวเิคราะห์ถึงฐานะทางการเงิน   และความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร  ในกรณีที่
บริษัทผู้ออกตราสารประสบกบัภาวะขาดทนุ ผู้จดัการกองทนุจะพจิารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทนุเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ตอ่สภาวการณ์ที่เกิดขึน้ 
 

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรัพย์  (Liquidity  risk) 

 ภาวะตลาดและการจดัสรรการลงทนุสง่ผลตอ่ความสามารถในการขายหลกัทรัพย์และตราสารในชว่งที่ตลาดมคีวาม
ผนัผวน กองทนุอาจจะไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ และตราสารในราคาและจงัหวะที่เหมาะสมได้ 
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แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 ผู้จดัการกองทนุจะลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคลอ่งเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะและนโยบายการลงทนุของกองทนุ 
ทัง้นี ้การบริหารความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารจะขึน้อยูก่บัพิจารณาของผู้จดัการกองทนุโดยค านงึถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 

 

4. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร  (Market Risk) 

 ความผนัผวนของราคาตราสารอาจเกิดขึน้จากแนวโน้มอตัราดอกเบีย้  และปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาตราสาร ทัง้นี ้สภาวการณ์ลงทนุอาจได้รับผลกระทบใน
เชิงลบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสงัคมของแตล่ะประเทศที่ลงทนุ  

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
 ในภาวะตลาดทีม่ีความผนัผวน ผู้จดัการกองทนุจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุให้เหมาะกบัสภาวการณ์การลงทนุท่ีมี
การเปลีย่นแปลง โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 

 

5. ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้  (Interest Rate Risk) 
 โดยทัว่ไปหากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเพิ่มสงูขึน้ ราคาของตลาดตราสารหนีจ้ะลดลง  ท าให้มลูคา่หนว่ยลงทนุลดลง ซึง่
ผลกระทบนีจ้ะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัสภาพและขนาดของตราสารนัน้ๆ และจากปัจจยัดงักลา่วอาจจะท าให้กองทนุไมส่ามารถ
ขายตราสารได้ในช่วงเวลาหรือราคาที่ต้องการ 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

 ผู้จดัการกองทนุจะให้ความส าคญัในการติดตามทศิทางของอตัราดอกเบีย้อยา่งสม า่เสมอและจะพยายามลดความ
เสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
 

6. ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน  (Country Risk)   

การลงทนุในตา่งประเทศนัน้อาจจะมีความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึง่อาจจะน ามาซึง่
การเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ได้แก่ นโยบายในการจา่ยช าระหนี ้หรืออนญุาตให้น าเงินตรา
ตา่งประเทศเข้าออกโดยเสรี เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสีย่ง 

 การป้องกนัความเสีย่งทมีผู้บริหารกองทนุและผู้จดัการกองทนุจะกระจายความเสีย่งโดยการลงทนุในหลายประเทศไม่
กระจกุตวัอยูใ่นประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบในเวลาที่เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ในประเทศที่เข้าไป
ลงทนุ 
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อัตราส่วนการลงทุน 
 
 

อัตราส่วนการลงทุน ABV 

เปรียบเทียบกบั
อัตราส่วนกรณี
กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company limit) 

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี
อันดับความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าสองอนัดับแรก 

ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 35 
 

35 

การลงทุนในตราสาร/ เงนิฝากของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศที่มีอนัดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 20 20 

การลงทุนในเงนิฝากของสถาบันการเงนิต่างประเทศที่มี
อันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 20 20 

การลงทุนในทรัพย์สนิของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอนัดบั       
ความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 20 15 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

การลงทุนในทรัพย์สนิของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการ
หน่ึง 

ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 30 30 

อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

การลงทุนในเงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ ตั๋ว
สัญญาใช้เงนิ 

ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 45 45 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

 
 
 

รอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม1 อัตราตามโครงการ 2 (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เรียกเก็บจริง (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)  ไมเ่กินร้อยละ 2.50 ของ 
NAV ถวัเฉลีย่ของรอบ
ระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

1.24 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 1.07 

1.2 คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.065 0.03 

1.3 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.10 0.11 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)   

2.1 คา่จดัท า จดัพมิพ์ และจดัสง่เอกสารตา่งๆ เช่น หนงัสอืชีช้วน 
รายงานประจ าปี, รายงาน 6 เดือน, หนงัสอืถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ, 
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ฯ 

ตามทีจ่่ายจริง  

2.2 คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม เช่น การแก้ไขโครงการ
, การประกาศหนงัสอืพิมพ์, การช าระบญัชี, การเลกิกองทนุรวม ฯ 

ตามทีจ่่ายจริง  

2.3 คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง  

2.4 คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการโอนเงินและอตัราแลกเปลีย่น   

2.5 คา่ใช้จ่ายอื่น ตามทีจ่่ายจริง 0.03 

 รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 4  1.24 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 
1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 5 ไมเ่กินร้อยละ 0.5 0.5 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 5 

ไมเ่กิน 0.25 % ในกรณีที่ได้ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็น
ระยะเวลาน้อยกวา่ 1 ปีนบัจาก
วนัท่ีลงทนุจนถงึวนัท่ีรับซือ้คืน 

0.25 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 5   

                  3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ไมเ่กินร้อยละ 0.05 0.05 และต้องเสยี
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หมายเหต ุ

1 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้าม)ี หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  
2 อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดที่ยงัไมไ่ด้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียม

ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้
ลา่สดุจนถงึวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
4 ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

5 อตัราร้อยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม 
โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลู
ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอท ารายการ 

 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยจากที่ได้ระบไุว้ใน
โครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะกระท าการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการ
แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะตดิประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และ
ส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนั
ติดตอ่กนั 
 
 
 
 
 

และต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนด้วย 

คา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนด้วย 

                  3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 
ไมม่ีแตต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการ
ขาย 

 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ 
ในอตัรา 200 บาทตอ่ 1 รายการโอนหนว่ยลงทนุโดยจะ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอน
หนว่ยลงทนุ6 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออก

ใบหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท 6 

       6.  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ตามอตัราและเง่ือนไขที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
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ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

   ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ช่ือบริษัทนายหน้า จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละของคา่นายหน้าทัง้หมด 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 46,858.87 30.98 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 27,334.38 18.07 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 26,947.82 17.81 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ำกดั 14,222.61 9.40 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 10,898.98 7.20 

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 9,817.65 6.49 

บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 6,361.68 4.20 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 6,263.74 4.14 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 2,593.37 1.71 

รวมค่านายหน้าทั้งหมด 151,299.10 100.00 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 
 
                                                                                                                                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู      

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558      

        

   อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

จ านวน
หน่วย 
(หุ้น) 

จ านวนมูลค่าท่ี
ตราไว้ 

มูลค่ายุตธิรรม % 

        

หุ้นสามัญ      

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

 อาหารและเคร่ืองดื่ม      

  บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)  136,052  4,931,885.00 0.91 

 ธุรกิจการเงนิ      
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 ธนาคาร      

  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  30,800  4,697,000.00 0.87 

  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  52,000  7,826,000.00 1.44 

  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน)  92,800  3,364,000.00 0.62 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  68,800  8,221,600.00 1.51 

  บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  94,500  4,016,250.00 0.74 

 เงนิทุนและหลักทรัพย์      

  บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) 

 79,000  7,603,750.00 1.40 

  บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน)  310,100  2,821,910.00 0.52 

 ประกันภัยและประกันชีวติ      

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  32,920  11,818,280.00 2.18 

  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  2,018,480  5,571,004.80 1.03 

  บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)  236,925  2,653,560.00 0.49 

 สินค้าอุตสาหกรรม      

 ยานยนต์      

  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)  32,200  5,474,000.00 1.01 

 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง      

 วัสดุก่อสร้าง      

  บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากัด (มหาชน)  1,774,240  7,451,808.00 1.37 

  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)  16,300  5,199,700.00 0.96 

  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน)  23,300  10,718,000.00 1.97 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์      

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  122,600  5,762,200.00 1.06 

  บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  578,500  9,256,000.00 1.70 

 ทรัพยากร      

 พลังงานและสาธารณูปโภค      

  บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  246,800  3,948,800.00 0.73 

  บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

 511,400  5,932,240.00 1.09 
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  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)  46,900  7,105,350.00 1.31 

  บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

 124,700  7,139,075.00 1.31 

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  81,900  3,890,250.00 0.72 

 บริการ      

 พาณิชย์      

  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  52,700  10,645,400.00 1.96 

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  1,028,173  6,991,576.40 1.29 

 การแพทย์      

  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน)  306,400  6,832,720.00 1.26 

  บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน)  18,200  3,840,200.00 0.71 

 ส่ือและสิ่งพมิพ์      

  บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

 109,681  981,644.95 0.18 

  บริษัท บีอีซี เวลิด์ จ ากัด (มหาชน)  257,400  7,850,700.00 1.45 

 เทคโนโลยี      

 ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์      

  บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน)  187,200  6,692,400.00 1.23 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

  บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน)  51,600  7,843,200.00 1.44 

รวม หุ้นสามัญ    187,080,504.15 34.46 

        

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น      

  บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)  8,264  43,799.20 0.01 

รวม ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น    43,799.20 0.01 

        

พันธบัตรรัฐบาล      

  ADB169A AAA/ฟิทช์ เรทติง้ส์ 15,000 15,000,000.00 15,648,635.25 2.88 

  CABEI162A AAA/ฟิทช์ เรทติง้ส์ 1,000 1,000,000.00 1,020,243.35 0.19 

  EXAT163A  7,000 7,000,000.00 7,106,344.00 1.31 
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  GGLB189A  3,500 3,500,000.00 3,741,372.15 0.69 

  KEXIM163A Aa3/มูดีส์้ เรทติง้ส์ 10,000 10,000,000.00 10,139,053.80 1.87 

  KEXIM183A Aa3/มูดีส์้ เรทติง้ส์ 2,000 2,000,000.00 2,101,709.90 0.39 

  LB167A  5,000 5,000,000.00 5,225,757.35 0.96 

  LB16NA  20,000 20,000,000.00 20,554,757.20 3.79 

  LB176A  13,500 13,500,000.00 13,867,783.61 2.55 

  LB17OA  5,000 5,000,000.00 5,141,122.60 0.95 

  LB183B  5,500 5,500,000.00 6,001,709.90 1.11 

  LB193A  15,000 15,000,000.00 15,966,465.45 2.94 

  LB196A  20,000 20,000,000.00 21,469,604.20 3.95 

  LB198A  500 500,000.00 575,722.67 0.11 

  LB19DA  500 500,000.00 569,614.85 0.10 

  LB213A  15,500 15,500,000.00 18,474,677.85 3.40 

  LB21DA  8,000 8,000,000.00 8,646,918.96 1.59 

  LB233A  10,500 10,500,000.00 12,841,497.80 2.37 

  LB236A  12,500 12,500,000.00 13,559,027.25 2.50 

  LB244A  500 500,000.00 579,343.83 0.11 

  LB25DA  9,500 9,500,000.00 10,636,461.07 1.96 

  LB267A  5,000 5,000,000.00 6,811,556.35 1.25 

  LB27DA  4,500 4,500,000.00 4,878,312.58 0.90 

  LB283A  500 500,000.00 657,539.67 0.12 

  LB296A  9,000 9,000,000.00 11,164,051.26 2.06 

  LB326A  10,500 10,500,000.00 11,436,486.08 2.11 

  LB416A  3,000 3,000,000.00 3,138,904.11 0.58 

  LB446A  6,500 6,500,000.00 7,778,999.42 1.43 

  LBA37DA  6,500 6,500,000.00 7,589,593.51 1.40 
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รวม พันธบัตรรัฐบาล   225,500,000.00 247,323,266.02 45.57 

        

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      

  BOT161A  25,000 25,000,000.00 25,355,251.00 4.67 

  BOT163A  10,000 10,000,000.00 10,136,400.40 1.87 

  CB16317A  5,000 5,000,000.00 4,985,001.30 0.92 

  CB16331A  5,000 5,000,000.00 4,982,248.20 0.92 

รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   45,000,000.00 45,458,900.90 8.38 

        

หุ้นกู้      

  BH16DA A/ทริส เรทติง้ 23,500 23,500,000.00 24,065,423.40 4.43 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติง้ 3,000 3,000,000.00 3,029,169.57 0.56 

  EB209A AA(tha)/ฟิทช์ เรท
ติง้ส์ (ไทย) 

4,000 4,000,000.00 4,075,912.44 0.75 

  GLOW259A A+/ทริส เรทติง้ 2,000 2,000,000.00 2,107,530.70 0.39 

  HANA192A AA+/เอส แอนด์ พ ี 500 500,000.00 539,286.50 0.10 

  HMPRO182A A+/ทริส เรทติง้ 3,500 3,500,000.00 3,610,146.13 0.66 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟิทช์ เรท
ติง้ส์ (ไทย) 

2,000 2,000,000.00 2,001,551.12 0.37 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟิทช์ เรท
ติง้ส์ (ไทย) 

5,000 5,000,000.00 5,047,942.10 0.93 

  MINT205A A+/ทริส เรทติง้ 2,000 2,000,000.00 2,023,169.46 0.37 

รวม หุ้นกู้   45,500,000.00 46,500,131.42 8.56 

        

เงนิฝากออมทรัพย์      

  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็. เอ. - บัญชีเงนิฝากโกลด์เซฟ
วิ่ง 

   2,053,363.62 0.38 

รวม เงนิฝากออมทรัพย์    2,053,363.62 0.38 

        

เงนิฝากเพื่อด าเนินการ      
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  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. - บัญชีเงนิฝากเพื่อ
ด าเนินการ 

   15,790,489.77 2.91 

รวม เงนิฝากเพ่ือด าเนินการ    15,790,489.77 2.91 

        

สินทรัพย์อ่ืน    126,920.71 0.02 

หนีส้ินอ่ืน    (1,467,315.01) (0.27) 

  รวมทรัพย์สินสุทธิ    542,910,060.78 100.00 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio) 
 

                                                                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

   อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio)   27.9%ตอ่ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

              

                                                                                                                                                ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 

 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5ปี1 10ปี1 ตัง้แต่
จัดตัง้
กองทุน1 

กองทุนรวม -1.14% -2.94% -3.69% 1.97% 8.78% 9.37% 9.98% 

Benchmark1 3   -2.89% -7.00% -6.15% 0.74% 4.37% 5.57% 5.17% 

Benchmark2 4 -2.79% -6.39% -4.65% 2.38% 6.21% 7.73% 7.27% 

Benchmark3 5 -1.71% -4.35% -3.37% 2.76% 6.34% 7.08% 6.41% 

Information Ratio 2 0.12 0.16 0.98 0.71 1.23 1.17 1.39 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 0.25% 0.28% 3.91% 4.86% 8.33% 11.62% 11.35% 

*  ทีม่า:  บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั  
1 % ตอ่ปี 
2 Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกบัความเสีย่ง 
3 AIMC BM: 50% Thai SET (CR) 25%  Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 1 year fixed deposit rate of 1 million baht for individuals 

quoted by BBL, KBANK and SCB 
4 AIMC BM: 50% Thai SET (TR) 25%  Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 1 year fixed deposit rate of 1 
million baht for individuals quoted by BBL, KBANK and SCB 
5 35% Thai SET (CR), 32.55% Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 32.5%  1 year fixed deposit rate of 1 million 
baht for individuals quoted by BBL, KBANK and SCB 

ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน  มิได้เป็นสิ่ง
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  
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ค าเตอืน/ข้อแนะน า 
 

 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงวา่ส านกังานได้รับรองถงึ
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย
นัน้ 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั จึงไมม่ี
ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของ  กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล ู (Aberdeen Value Fund)  ทัง้นี ้ผลการด าเนินงาน
ของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล ู ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 

 กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล ู  มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่กองทนุรวมทัว่ไป จึงมคีวามเสีย่งมากกวา่ในเร่ืองการกระจกุ
ตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุ  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ   

 ผู้สนใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพือ่ใช้อ้างองิในอนาคต ใน
กรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ สามารถขอหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดบูตัรประจ าตวับคุคลดงักลา่วที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกให้ด้วย 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศตา่ง ๆ 
ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และปฏิบตัิตามคูม่ือการปฏิบตัิงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการทราบ  เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง (Connected 
person) และการลงทนุตามอตัราสว่นท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทนุ เป็นต้น  ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผา่นเครือขา่ย Internet ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

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

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 
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