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หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วมรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562  

 
  

      กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

 เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทนุในตราสารแห่งทุนของ
ประเทศญี่ปุ่ น กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของ
ประเทศญี่ปุ่ น ผู้ลงทุนควรศกึษาถึงปัจจยัต่างๆทีอ่าจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทนุ  

 กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินเยนญี่ปุ่ นโดยปกติกองทุนและกองทุนหลักจะไมใ่ช้เคร่ืองมือป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ จึงอาจมคีวามเส่ียงสูงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา
ต่างประเทศในรูปสกุลเงนิบาทและเยนซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงนิคนืต า่กว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้  ทัง้นี ้ใน
อนาคต กองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
มีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทนุ
ที่เพ่ิมขึน้ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังหากมกีรณีที่กองทุนจะใช้หรือไมใ่ช้ 
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  โดยวิธีการประกาศทางเวปไซตข์อง
บริษัทจัดการและปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันที่มีการเปล่ียนแปลง 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทนุผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทนุคนื
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด  อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน 
ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทนุของผู้ลงทุนและผู้
ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหนังสือชีช้วนหรืออาจไม่สามารถขายคนืหนว่ยลงทุนได้ตามทีม่ีค าส่ังไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 



ส่วนที่  1 : โครงการ 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์  
 
กองทุน หรือ กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์  
 
กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทนุน าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทุน 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทนุ  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  
 
หนังสือชีช้วน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนที่มรีายละเอียดตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุ  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
การค้าหลักทรัพย์ หรือ การจัดจ าหน่าย หลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ที่ได้รับอนญุาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุของกองทุน 
 
นายทะเบียน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  (ประเทศไทย) จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง สถาบันการเงินที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน   
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันท าการซือ้ขาย หมายถึง วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวัน
ท าการตามปกติของบริษัทจัดการและวันท าการของกองทนุหลักและ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก หรือตามที่
บริษัทจัดการจะประกาศก าหนดเพ่ิมเตมิ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบัตติามประกาศว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วย จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วันท า
การที่ค านวณ  



 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนยีมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื อ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
จองซือ้ หมายถึง ส่ังจองซือ้หน่วยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรือ ระยะเวลาเสนอขายครัง้ต่อ ไๆป  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุทีไ่ม่ถูกต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้แตวั่นทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องจนถึงปัจจบุัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุทีม่ีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงนิซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหนว่ยลงทนุที่
ถูกต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
 

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงนิให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากัดนัน้  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย
หลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  
 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีี่สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก่ียวกับการ
จัดท างบการเงินรวม 
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง หมายถึง ประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ถ้ามี)  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนือ่งกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกับส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกับการ
จัดการลงทุน  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 



คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หมายถึง คณะกรรมการก ากับตลาดทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับการอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชวิีตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพ่ือเป็น
หลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยได้มีการท าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันจะช าระเงนิคา่เบีย้ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิต  ส าหรับการให้ความคุ้มครอง
ต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะช าระเงนิคา่หนว่ยลงทนุเพ่ือลงทนุในกองทนุรวม
โดยผ่านบริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืกรมธรรม์ประกันชวิีตควบหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจดัการมอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนใดทีอ่าจด าเนนิการดงักล่าวแทนหรือในนามของ
บริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทนุของกองทนุเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ 
รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหวัข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทนุในหลักทรัพย์ 
ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีส่ภา

วิชาชีพบัญชีก าหนดให้จัดท างบการเงินรวม 
“กองทุนฟืน้ฟู” กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตาม

กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตลาด

พันธบัตรสกุลเงินท้องถ่ินในภมูิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมติของทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 
Banks (EMEAP) 



ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
“กองทุน AI” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทีม่ิใช่รายย่อย (Accredited 

Investor Mutual Fund) 
“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดยีวโดยถือทรัพย์สิน

ที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุ
ของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของ
กองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึ่งมีลักษณะ
เป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme)  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน 
infra และกองทุน private equity ที่จัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึ่งได้แก่                                
1.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                                 
2.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวัีตถุประสงค์หลักในการลงทนุ
ในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ตาม 1.  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน private equity”  
 

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตัง้ขึน้ใน
รูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลักษณะของ
กิจการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงนิร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายตา่งประเทศที่มี



ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตัง้แต ่
2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จดัการ
เงินทุนและทรัพย์สินทีเ่กิดจากเงนิทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าท า
สัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนัน้ในภายหลัง 
โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือ
การปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนนิธุรกิจของ
กิจการดังกล่าว           

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่
จัดตัง้ขึน้ก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

“กองทุน property” 
 
 
 
 
 

กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้                                          
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                                
2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                         
3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้า
เป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร 
(speculate)                                                                
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุน
ลดลง                                                                          
3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 
ทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง                                   
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 



ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ทรัพย์สินดังนี ้                                                              

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลาม  
หรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดยีวกับเงินฝาก               
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                           
3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาทีเ่ทยีบเคยีงได้กับผู้
ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูสั่ญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีง
ได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนดิ 
“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
“ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงือ่นไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   
“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี ้                                                                                          

1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.                                                  
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง
หรือกองทุนฟืน้ฟูเป็นผู้มภีาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทย 
ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพ่ือการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบันการเงินไม่
ว่าตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ที่จัดให้มขีึน้เพ่ือการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้                                                 
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพย์จากผู้
เสนอซือ้หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย                                                                        
2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรีะบบ ซึ่งก าหนด
เก่ียวกับวิธีการในการซือ้ขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการ
ซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผู้เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่



ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 
“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
“บง.” บริษัทเงินทุน 
“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 
“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 

การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบคุคล 
“บริษัทจดทะเบยีน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบยีนหรือได้รับการ

อนุญาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET 
“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงนิรวมทีม่ีการ
จัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงนิรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” 
 
 
“แบบ filing” 

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท า 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงนิรวมทีม่ีการ
จัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงนิรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด                                                                    
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
ซึ่งก าหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด  
ประเภทหลักทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงิน
ในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค า้ประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซือ้ขาย derivatives” ศูนย์ซือ้ขายดังนี ้                                                                                    
1.  ศูนย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า                                                                                     
2.  ศูนย์ซือ้ขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ขึน้และให้บริการได้
ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจาก
ส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้                                                 
1.  หน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล                                                               
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ก่ียวข้องกับโครงสร้างพืน้ฐาน
ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้                                                                      
1.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                                                                                                     
2.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวัีตถุประสงค์หลักในการลงทนุ
ในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานตาม 
1.  ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  

“หน่วย private equity”  หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ 
หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกิจการเงินร่วมลงทนุอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไม่
ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอ่ืนใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงนิร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายตา่งประเทศที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
      (ก)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทนุ
ตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบคุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
      (ข)  มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
ผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงนิทนุ 
      (ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าท า
สัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนัน้ในภายหลัง 
โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือ
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การปรับปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนนิการอ่ืนใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนนิธุรกิจของ
กิจการดังกล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้                                                                                   
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                                              
2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                                        
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสัน้” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วันนับแตวั่นที่
ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันหีรือองค์ประกอบของดชัน ี

ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย 
การลงทุนของกองทุนนัน้ 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้                                                                                           
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ                                                               
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 

Agency) ที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน เว้นแต่ที่
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5ของ
ประกาศที่ทน. 14/2560 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียง
ด้านเครดิตของทรัพย์สินทีไ่ด้รับการประกันความเส่ียงจาก
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่
จะต้องช าระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้(credit event) ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีมส าหรับการมีภาระผูกพัน
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ดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนี ้
ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือ
สัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงด้าน FX 
“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือ

สัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา 
แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขาย derivatives 
“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทนุทีจ่ะ

ใช้ในการค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนพัุนธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวัีตถุประสงค์หลักในการลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดงักล่าวจะ
จัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน า
อัตราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัททีอ่ยู่ในกลุ่มกิจการมา
ค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค า้ประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
“IOSCO” International Organization of Securities 
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Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้
แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชือ่ถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
“issuer rating” อันดับความน่าเชือ่ถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 
“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบ

เทียภายในประเทศ 
“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทนุ

โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสัญญา
ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้
กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหนว่ยลงทุนทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 
“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้่อตกลงตาม credit 

derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & 
obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศูนย์ซือ้ขาย derivatives  
“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการค านวณคา่

ตามมาตรฐานสากล 
“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
“PVD” 
“regulated market”   

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 
ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพ่ือให้เกิด
การเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้
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ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดงักล่าว
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหนว่ยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse 

repurchase agreement) 
“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม

หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 
“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  
“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สัญญา 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” อันดับความน่าเชือ่ถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออก

ตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิด
นัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุทีโ่อนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges 
“มติพิเศษ” 
 
 
 
 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในส่ีของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หรือของจ านวนหนว่ยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุน
ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“มติเสียงข้างมาก” 
 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมาก 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหนว่ยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุน
ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Aberdeen Standard Japan Opportunities Fund  
 

1.3. ชื่อย่อ : ABJO  
 
1.4. ประเภทโครงการ: กองทุนเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ: ไม่ก าหนด  
 
1.7 อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน 
 
1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
 
1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ):  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิน้สุดลงหรือสงวนสิทธิทีจ่ะเลิกกองทุนโดยไมต้่องขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุ
หากเป็นกรณีที่ 
(1) มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการน าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศจนท าให้
ไม่สามารถน าเงินไปลงทุนในตา่งประเทศหรือน าเงนิกลับเข้ามายังประเทศ 
(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดหรือ
เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง หรือเกิดภัยพิบัตรุินแรง หรือไม่สามารถลงทนุในกองทุนหลักได้และไม่สามารถ
หากองทุนต่างประเทศอ่ืนทีเ่หมาะสมแทนได้ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหาและ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศใดๆที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ 



(4) กรณีที่กองทุนมีจ านวนเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการส่งเงนิไปลงทุนในตา่งประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีอ่ืนใดที่มีเหตใุห้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
1.10 ลักษณะโครงการ: กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 
 
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่
เสนอขาย:  
 
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ: 1,600 ล้านบาท  
 
2.2 เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหนว่ยลงทุนเกิน
จ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ 
(2) วงเงินส าหรับการลงทุนในต่างประเทศจะเป็นไปตามทีไ่ด้รับการจัดสรรหรืออนมุัตจิากหนว่ยงานที่มอี านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย 
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับมตจิากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย: 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน: 160,000,000.00 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
 
2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ครัง้แรก: 5,000.00 บาท (ส าหรับการส่ังซือ้ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายครัง้แรก) ทัง้นี ้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ  
 
2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ครัง้ถัดไป: 5,000.00 บาท (ราคาขายได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 
2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังขายคืน: 1,000.00   บาท   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการมูลค่าขัน้ต า่ของการส่ังขายคนืต า่กว่า 1,000 บาทได้ในกรณี
จ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 



 
2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการส่ังขายคนื: 100   หน่วย    
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการส่ังขายคืนต ่ากว่า 100 หน่วย
ได้ในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่: ไม่ก าหนด  
 
2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า: 100   หน่วย   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาก าหนดจ านวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต า่กว่า 100 หน่วยได้ ใน
กรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
2.12 รายละเอียดเพ่ิมเติม:  
  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ครัง้แรก: 5,000.00 บาท (ส าหรับการส่ังซือ้ในช่วงการเสนอขายหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย
ครัง้แรก) ทัง้นี ้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหนว่ยลงทนุ  
 
มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ครัง้ถัดไป: 5,000.00 บาท (ราคาขายได้รวมค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ)  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต า่กว่ามูลค่าขัน้ต า่ของการส่ังซือ้ตามทีโ่ครงการระบุไว้ได้ 
ในกรณีซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกเดอืนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการมูลค่าขัน้ต า่ของการส่ังขายคนืต า่กว่า 1,000 บาท และ/หรือ 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการส่ังขายคืนต ่ากว่า 100 หน่วยได้ในกรณจี าเป็นอ่ืนใดตามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร 
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาก าหนดจ านวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต า่กว่า 100 หน่วยได้ ใน
กรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ่ืีนที่จะลงทุน : 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนจากผู้ลงทนุประเภทสถาบันและประชาชนทัว่ไปและน าเงนิไปลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนระยะยาวในกองทุนรวมตา่งประเทศซึง่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแหง่ทนุหรือ



ตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารแห่งทนุ (equities or equities related securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ หรือ
ประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ทีถื่อหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความเส่ียงของการลงทนุในตา่งประเทศได้  
 
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทนุ : ตราสารแห่งทุน 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ  : กองทุนรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund 
      ชื่อกองทุนหลัก (กรณี feeder fund)  : กองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund 
      กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ  : ประเทศลักเซมเบิร์ก 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

       วงเงินการลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ 
 
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 
 
3.6 การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
      3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (hedging) 
 
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 
 
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวั้ด (active management) 
 
3.9. ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) :  ผลการด าเนินงานของกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกับดัชนี  MSCI Japan  ซึ่ง
เป็นตัวชีวั้ด (benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการด าเนนิงานเช่นกัน โดยดัชนดีังกล่าวเป็นดชันีวัดผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange)  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีวั้ดผลการด าเนนิงานของกองทุนใหม่  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์รือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการ
เปล่ียนแปลง และจะด าเนินการแสดงตวัชีวั้ดในการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทนุควบคูไ่ปกับตวัชีวั้ดที ่
เปล่ียนแปลงนัน้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด 
 
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานของกองทุน อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการค านวณดัชนีซึง่กองทุนมีการน าดชันนีัน้ มาใช้เป็นตวัชีวั้ด หรือ



การเปล่ียนแปลงตัวชีวั้ดตามทีห่นว่ยงานก ากับดแูลก าหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดในการเปรียบเทยีบดงักล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
(1) กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) ชื่อ กองทุน Aberdeen 
Standard SICAV I - Japanese Equity Fund  (กองทุนหลัก)ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป 
บริหารจัดการโดย Aberdeen Standard Investment (Japan) Limitedและเป็นกองทุนรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของ
ประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) เพียงกองทุนเดียวโดยมี net 
exposure เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศก าหนด โดยลงทุนในรูปสกุลเงินเยนญี่ปุ่ นหรือในสกุลเงินอ่ืนใดหากมี
การเปล่ียนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบถึงการเปล่ียนแปลงภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็ว 
แต่ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการ
ลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 
 
ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  
(Structured note) ตราสารหนีท้ีม่ีอันดับความนา่เชือ่ถือต า่กว่าที่สามารถลงทนุได้  (Non – investment grade) หรือ
ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีไ้ด้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ 
 
บริษัทจัดการจะท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และจะลงทุนในสกุลเงินเยนเป็น
สกุลเงินหลัก ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว 
เป็นประเทศอ่ืนใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์กดังกล่าว และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังก็ได้  
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซือ้
ขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึง ถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยเร็ว โดยประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 



 
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในหลายชนิด  (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทัง้ผู้ลงทุนทั่วไป 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของนโยบายการจัดสรร
ก าไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน 
Class Z  อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงประเภทชนิดของหน่วยลงทุนตาม
ความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการด ารงวัตถุประสงคข์องการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามที่ได้ระบุในโครงการ นีโ้ดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ 
Share classes สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชีช้วนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก) 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก : 
กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท  
ตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารแหง่ทนุ (equities or equities related securities) ของบริษัทที่
จดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  โดยภายใต้
หลักเกณฑ์ของ UCITS และกฎเกณฑ์ของ CSSF ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดแูลของลักเซมเบิร์ก กองทุนหลักจะลงทุน
อย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสาร
แห่งทุน (equities or equities related  securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศ
ญี่ปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ซึ่งทรัพย์สินที่ลงทุนได้ มีดังต่อไปนี ้
1. Transferable securities หรือ money market instruments ซึ่งได้รับการจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์
หรือมีการซือ้ขายในตลาดที่มีการก ากับดูแล เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง  หุ้นกู้ เป็นต้น  
2. เงินฝากกับสถาบันการเงิน 
3. หน่วยลงทุน/หุ้นของ UCITS หรือกองทุนอ่ืนๆ 
4. Financial derivative instruments ซึ่งมีสินทรัพย์หรือตวัแปรอ้างอิงกับทรัพย์สินข้างต้น ซึ่งรวมถึง อัตราดอกเบีย้ 
อัตราแลกเปล่ียน หรือดัชนีทางการเงินอ่ืนๆ 
 
ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น กองทุนหลักจะลงทนุได้รวมทัง้หมดไม่เกิน 10% ของ NAV (trash ratio) 
 
(2)  สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund 
ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ ไปลงทุน 
 
ชื่อกองทุน :    Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตัง้ตามระเบียบ
     ของ  UCITS (Undertakings for Collective Investment in  Transferable Securities) ภายใต้
     กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International  
     Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 
     (hedge fund) 
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
วันที่จัดตัง้กองทุน : 26 เมษายน 2531 
นโยบายการลงทุน : ลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน  



                             หรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related  securities)  ของ
   บริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิ ง้ที่ ถือหุ้ นใน
   บริษัทดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด   (Aberdeen Standard 
   Equity Investment Process) 
ตัวชีวั้ด (Benchmark) : ดัชนี  MSCI Japan  
อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 
ผู้จัดการกองทุน : Aberdeen Standard Investment (Japan) Limited 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 
เว็บไซต์ : สามารถดูข้อมูลหนังสือชีช้วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์: 
www.aberdeen-asset.co.th 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก กองทุน  Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund 
(Class “Z”) 
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ไม่มี 
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ไม่มี 
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Investment Manager’s Fee) ไม่ม ี 
(2) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติงานกองทุนและการให้บริการ          ไม่เกิน 0.60 
      (Operating, Administrative and Servicing Expenses) 
 
นอกจากปัจจัยความเส่ียงทั่วไปซึ่งระบุไว้ส าหรับกองทนุ Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund 
แล้ว ส าหรับกองทุนหลักยังมีปัจจัยความเส่ียงเพ่ิมเติมดังนี  ้
(1) ความเส่ียงที่กองทุนมีฐานะการลงทุน (exposure) อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เ พียง

ประเทศเดียว ซึ่งอาจท าให้ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีเพ่ิมมากขึน้ 
(2) กองทุนอาจมีการใช้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศหรือ  
      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  ส าหรับกลยุทธ์และเคร่ืองมือที่            
      เก่ียวกับ transferable securities และ money market instruments (ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
      และการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน) อาจมีการน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio Management) 
      
(3) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือหนงัสือชีช้วน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลของกองทุนหลักทีม่ีการระบุไว้ในโครงการให้สอดคล้องกันโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบโดยวิธีประกาศทางเวปไซตข์องบริษัทจัดการและ
ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
(4) ในกรณีที่กองทุนหลัก มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ (unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ีไ่มไ่ด้รับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ (unrated 
securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มอัีนดบัความน่าเชื่อถือต า่กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 



โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทัง้หมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการ
จะด าเนินการดังตอ่ไปนี ้

(4.1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทนุหลักเพ่ือให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทัง้หมดไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน 
สแตนดาร์ด เจแปน  ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่ทราบถึงเหตกุารณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่
เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไมไ่ด้หรือกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชักช้า 

(4.2) หากการด าเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทนุหลักข้างต้น มีผลท าให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
กองทุนหลักโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชน้ีอยกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน 
สแตนดาร์ด เจแปน  ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์บริษัทจดัการจะด าเนนิการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมนีโยบายการลงทนุทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทนุเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์และมีคณุสมบัติ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชักช้า 
และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตอ่ไป 

(4.3) หากเกิดกรณีใด  ๆ  ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทน
กองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนนิการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะด าเนนิการจ าหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพ่ือคนืเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลังหกัค่าใช้จ่ายและส ารอง
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ านวนหนว่ยลงทุนที่ถือครองต่อจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุน 
 
(5) โดยปกติกองทุนจะไมใ่ช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศแตใ่นอนาคต
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มีตวัแปรอ้างอิงเป็นอัตรา
แลกเปล่ียนเงินโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบในภายหลังหากมีกรณีที่กองทนุจะใช้หรือไมใ่ช้เคร่ืองมือ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  โดยวิธีการประกาศทางเวปไซตข์องบริษัทจดัการและ
ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ
ก่อนวันที่มีการเปล่ียนแปลง   
 
(6) ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิด
ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ และ/หรือวงเงินลงทนุใน
ต่างประเทศเตม็เป็นการชั่วคราว กองทุนอาจไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่เก่ียวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไมต่ า่กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ บริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้การด ารงอัตราส่วนการลงทุนในตา่งประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงเวลาระหว่างรอ
การลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับจากวันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงเวลาที่



ผู้ลงทุนท าการส่ังซือ้หรือขายคนืหรือสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนเป็นจ านวนมาก จนท าให้กองทุนไมส่ามารถน าเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้ทันที ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5  วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มกีารส่ังซือ้หรือขายคนืหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนในลักษณะดงักล่าว  
 
(7) ในกรณีที่มีการเลิกหรือควบรวมกองทนุหลักหรือกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญ หรือในกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการเหน็ว่าเป็นไปเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอ่ืนใดทีม่ีนโยบายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคยีงกันโดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องมหีนงัสือแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อย
กว่า 15 วัน แต่ในกรณีที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนที่มใิช่การลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะขอ มติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทกุครัง้ 
 
(8) เนื่องจากในภาวะปกติเงนิลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกน าไปลงทนุในกองทุนหลัก หลักทรัพย์หรือตราสาร
หนีท้ี่เสนอขายในตา่งประเทศตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศก าหนด อย่างไรก็ดี  
ภายใต้ความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุบางส่วนหรือ
ทัง้หมดกลับเข้ามาลงทนุในหลักทรัพย์ในประเทศหากเป็นกรณีทีผู้่จัดการกองทุนพิจารณาเหน็ว่าสถานการณ์การ
ลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสมและเชือ่ได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนหรือวงเงนิทีรั่บอนุญาตให้น าไปลงทนุใน
ต่างประเทศเตม็จ านวนแล้ว หรือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงนิดงักล่าว 
 อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน  หากเป็นกรณีที ่

-ผู้จัดการกองทุนพิจารณาเหน็ว่าสถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม 
- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการน าเงินไปลงทุนในตา่งประเทศ 
- กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศใดๆที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ 
- กรณีที่กองทุนมีจ านวนเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอตอ่การจัดตัง้กองทุน และ/

หรือไม่เพียงพอต่อการส่งเงนิไปลงทุนในตา่งประเทศได้อย่างเหมาะสม 
- กรณีอ่ืนใดที่มีเหตใุห้เชื่อได้ว่าเป็นไปเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุและ/หรือผู้ลงทนุ  

 
(9) ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลูค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
              (1)     มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
              (2)     ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการใดติดตอ่กัน 
คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุหลัก 
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทนุหลักมีมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดงักล่าวบริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี ้
               (1)     แจ้งเหตุทีก่องทนุหลักมีมูลคา่ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนนิการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
ดีที่สุดของผู้ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันท า
การนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ 
                (2)     ด าเนินการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวั่นทีป่รากฏเหตุ 



                (3)     รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันท าการนับแต่
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
                (4)     เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
จะลงทุนรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม  ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนนิการดงักล่าวด้วย 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ  : ลงทุนในตา่งประเทศทัง้หมด  โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต า่กว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ  
 
3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทนุ:  
 
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ  
ส่วนที่  1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่                                                                                                                
      1.1  ตราสารหนี ้
             1.1.1  พันธบัตร 
             1.1.2  ตั๋วเงินคลัง 
             1.1.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
             1.1.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 
             1.1.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 
             1.1.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ 
             1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
             1.1.8  ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนีต้าม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม  
       
             2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
                  ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดังนี ้
                   2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มี เ งื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลคา่ยุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 



                   2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือช าระหนี ้
การค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้ 

    2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน  

    2.4.2  ธนาคารออมสิน  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    2.4.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
    2.4.6  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
    2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    2.4.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทัง้จ านวน

รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ด้วย 
                     
ส่วนที่  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS   
             1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย  ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี ้  
                  1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 
                   1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)   

            1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนไ ด้ 
            1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  single entity limit ของกองทุนนัน้ 
            1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  product limit  ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
                          1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

     1.3 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
 
ส่วนที่  3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี  ้
 1.  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษัทเงินทุน  (บง.) หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                                                  
             4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  



 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่  4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
             การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
 1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังนีท้ี่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธพ. 
      1.2  บง. 
      1.3  บค. 
      1.4  บล. 
      1.5  บริษัทประกันภัย 
      1.6  ธปท. 
      1.7  กองทุนฟืน้ฟู 
      1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
      1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
              2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี ้
                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้อง
มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                   2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็น
ผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
                   2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว 
และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
                   2.4  B/E หรือ P/N  ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
             2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ด้วย 
             2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                  2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มี ข้อมูล
ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
            2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
            2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 



                  2.6  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมูล
ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี ้
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
                  2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม 
            3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
            4.  ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo  
                 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี  ้
                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
               4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเ ป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 
                   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้มากกว่า (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
 ทัง้นี ้ราคาซือ้เท่ากับราคาที่กองทุนช าระให้แก่คูสั่ญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลักทรัพย์หรือตราสารตาม 
reverse repo                                           
                 4.4  การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงันี ้(ยกเว้นใน
กรณีที่เป็นการลงทุนของ Non-retail PF ไม่ต้องน าวิธีการตามข้อนีม้าใช้ในการค านวณ) 
                        4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1  บลจ. 
ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่
กองทุน เพ่ือให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว 
ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เว้นแต่เ ป็นกรณีตาม 
4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ 
สิน้วัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% 
ของราคาซือ้ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้  
                 4.5  การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้
                        4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มี
การค านวณ 
                        4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่
กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง



จากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการ
อ่ืนได้ 
                 4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจัยความเส่ียงของ
คู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้แล้ว 
 
ส่วนที่  5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี  ้
             1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย 
                  1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
                  1.2  ธปท. 
                  1.3  กองทุนฟืน้ฟู 
                  1.4  ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
                  1.5  ธพ. 
                  1.6  บง. 
                  1.7  บล. 
                  1.8  บริษัทประกันชีวิต 
                  1.9  กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 
                  1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                  1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดเพ่ิมเติม 
             2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
             3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังนี  ้
                 3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลักประกันดังนี ้ 
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง้
ขึน้ เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
                        3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
                        3.1.5  B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
                                   3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ด้วย 
                                   3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 



                        3.1.7  หนังสือค า้ประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพ่ือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน  
                        3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
                        3.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : MMF) 
                 3.2  ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่ง
จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับช าระหนีเ้อาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  
                 3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับ
ตามหลักประกันนัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นัน้เอง  
                 3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้วัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  
                 3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี  ้
                        3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
                        3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
                                  3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน 
                                  3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                                  3.5.2.3  P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี ้
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เ ป็น 
issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ด้วย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
              4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มี ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเ ก่ียวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
ส่วนที่  6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
             1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเ ข้าเ ป็นคู่ สัญญาได้ ต้องมี underlying เ ป็นอัตรา
แลกเปล่ียนเงิน 
                     ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price)  เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนที่ 
ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย 
              2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 



                   2.1  กรณีกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
                   2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  OTC derivatives ดังนี ้
                                    2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives                         
                   2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมือ่ derivatives สิน้สุดลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ก็ตาม                   
              3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule) 
      บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมือ่ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  
              4.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง  
 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง 
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  
              5.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
       5.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 
15 และวันสุดท้ายของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการ ให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
       5.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 
       5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้ 
 
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ 
ส่วนที่  1 :  ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทั่วไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่                                                                                                                
                   1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
             1.1.1  หุ้น 
             1.1.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุทีโ่อนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right   หรือTSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้น
หรือ share warrants 
             1.1.5  ตราสารทุนอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเตมิ 
      1.2  ตราสารหนีต้่างประเทศ 



             1.2.1  พันธบัตร 
             1.2.2  ตั๋วเงินคลัง 
             1.2.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 
             1.2.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 
             1.2.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ 
             1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
             1.2.8  ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเตมิ  
   
                    2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
 ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดังนี ้
                         2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงือ่นไขทีท่ าให้ผู้ลงทนุมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
                         2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมอืแตก่องทนุได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
                         2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ ซึ่ง
บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล        
                         2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน ตั๋วแลกเงนิ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือช าระ
หนีก้ารค้า  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงันี ้ 

2.4.1  ธนาคารพาณิชย์,  บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออก

ตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงนิ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ด้วย 
 
ส่วนที่  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS   
            1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายตา่งประเทศ 
                  1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทั่วไปในส่วนที ่1 ข้อ 2.1 - 2.3  
                  1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่มีลักษณะดังนี ้

          1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศที่ก ากับดแูล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 



         1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลทีเ่ป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO 

         1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพ่ือผู้ลงทนุ
รายย่อยของประเทศนัน้ 

   1.3 ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่าง
เพียงพอทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 

   1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF  ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวต้องมกีาร
จ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทุน
ดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

           1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที่กองทุนรวม สามารถลงทุนได้ใน
สัดส่วน ≥  80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

           1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม (investing fund) นัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑด์ังกล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สินที่เป็น SIP 

           1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit  ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวม (investing fund) นัน้ 

           1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ 
  1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดังกล่าวต้องไมใ่ช่กองทุนที่มลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่เป็นกรณีทีม่ีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทุน  ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนยีมที่เก่ียวข้องกับการลงทนุในลักษณะดังกล่าวไว้
ในหนังสือชีช้วนด้วย 

 
ส่วนที่  3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่า
เงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผู้รับฝากดงันี ้
 1.  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษัทเงินทนุ  (บง.) หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.  สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  
 
ส่วนที่  4 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทนุดังนี ้
              1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูสั่ญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตรา
แลกเปล่ียนเงิน 
                  ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน(spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนที่



ไม่ใช่ดัชนีหรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย 
              2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมือ่ 
                   2.1  กรณีกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
                   2.2  เป็นการเข้าเป็นคูสั่ญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  OTC derivatives ดังนี ้
                                    2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคูสั่ญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดแูลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
                   2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมือ่ derivatives สิน้สุดลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าทีส่่งมอบสินค้านัน้ก็ตาม                   
              3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มทีรัพย์สินทีเ่พียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule) 
      บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทนุทีม่ีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนทีเ่พียงพอตอ่
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมือ่ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  
              4.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเตมิส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง  
 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดยีวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง 
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด 
              5.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเตมิส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บริษัทจัดการต้องจัดให้มข้ีอตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
       5.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 
15 และวันสุดท้ายของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการ  ให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
      5.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คูสั่ญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัท ี
       5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้ 
 
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 
  



ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย 

 
ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
แต่ต ่ากว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% ของแตล่ะกองทนุรวม  

หน่วยCIS ต่างประเทศ ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝาก (กรณีเงนิฝากในสถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย

ต้องมีระยะเวลาการฝากเงนิต ่ากว่า 1 ปี) หรือตราสาร
เทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมลัีกษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงนิฝากหรือตราสาร
ที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทา่
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนนิงานของกองทนุ) 

ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ตา่งประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 
 
      

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวันช าระหนี ้≤ 
397 วัน นับแตวั่นทีล่งทุน และไม่ได้มลัีกษณะตาม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี ้
                  5.2.3.1  ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือ   
                               บริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย 
                               ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ  
                  5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                  5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

ไม่เกินอัตราดังนี ้แล้วแตอั่ตราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนักของตราสารทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 
  



ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                  5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
                                การเกษตร  
                  5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย  
                  5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
                               และขนาดย่อมแห่ง 
                               ประเทศไทย  
                    5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 
                                  แห่งประเทศไทย  
                    5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                    5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
              5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
              5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 
              5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหนี ้
> 397 วัน นับแต่วันทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 
 

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงตราสารทนุทีผู้่
ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ 
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้มกีารเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย
ตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนีท้ี่ผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศหรือผู้ออก

รวมกันไม่เกินอัตราดงันี ้แล้วแตอั่ตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 
 

 



ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade  
       6.4.3  เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
                  6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
                  6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
                   6.4.3.3  ในกรณทีี่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวัน
ช าระหนี ้≤  397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุ และไมไ่ด้มีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบคุคลดังนี ้
                               6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –   
                                                5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบันการเงนิระหว่าง 
                                                ประเทศที่ประเทศไทยเป็น 
                                                สมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิต่างประเทศ  
                                               ที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 
                                               บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –  
                                               6.4.3.3.2 
        6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวันช าระหนี ้> 
397 วัน นับแตวั่นทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market 
6.5  ธุรกรรมดังนี ้ที่คูสั่ญญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
       6.5.1  reverse repo 
       6.5.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
  



ส่วนที่  2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม
ทางการเงินกับบริษัทดงักล่าว  
      
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ดงันี ้แล้วแต ่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนักของทรัพย์สินทีล่งทุน 
       ใน benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่  3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นติิ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศ
ของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา 
ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
   1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยู่อาศัย                      
   (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending 
หรือ derivatives) 

  รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  
 
 
  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดอืน  ทัง้นีเ้ฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี  
      
 
 
 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมอืแต ่MF 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่มรีะยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนีแ้ต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้

รวมกันไม่เกิน 25% 
 



ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
      2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
      2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit rating    
(ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทนุของกองทุนรวมปิด และกองทนุ 
buy & hold ที่ลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทนุ หรือมกีารลงทนุใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมอีายุสอดคล้องกับ
อายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 20% 
5 ตราสารดังนี ้(total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit)  
5.2 ตราสารหนี ้ที่มีอันดบัความนา่เชื่อถือที่ตวัตราสาร
และผู้ออกตราสารทีต่ ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade/unrated)(หมายความรวมถึง ใน
ระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated 
market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

** ส าหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพ่ือการด าเนนิงานของกองทนุ ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกับ 
product limit 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6 derivatives ดังนี ้

6.1  hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
การลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงที่มอียู่  

7 หน่วย CIS ในประเทศ ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20% 
หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

ส่วนที่  4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  



1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงทนุของ MF (ที่มิใช่กองทนุ
รวมวายุภักษ์)ทุกMF รวมกันภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดยีวกันต้องมีจ านวน
หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่ับ
รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนีข้องผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสิ้นทาง
การเงิน (financial liability)5 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด โดยไม่ให้นบัรวมมูลค่าหนีสิ้นดงักล่าว
ของเจ้าหนีท้ีม่ีความเก่ียวข้องกับผู้ออก เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีนีสิ้นทาง
การเงินตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีทีผู้่ออกตราสารได้มี
การย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหมแ่ละม ีcredit 
rating อยู่ในระดับต า่กว่า investment 
grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจดัการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตรา
สารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารที่ออกโดยบุคคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  หนีสิ้นทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้่ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่
ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะ
ท านองเดยีวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 
 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 
ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้ 
- อัตราข้างต้นไมใ่ช้กับการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2)จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 
 



บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถึงกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 
“ทัง้นี ้การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทนุและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ” 
 
ส่วนที่  5 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีล่งทนุมคีุณสมบัตทิี่
เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินทีก่องทนุสามารถลงทุนได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี 

 (1.1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่รัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณดีังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บส าเนารายงานไว้ทีบ่ริษัทจัดการ 

 (1.2)  จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  
แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพย์สินนัน้ขาดคณุสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณตีามส่วนที่ 5 ข้อ (4)  กรณี
เป็นกองทุนรวม 

(1.3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบัต ิหรือทรัพย์สินทีข่าดคณุสมบัตมิคีุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหนา่ยทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
กรณีดังกล่าว 

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินทีข่าดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม ข้อ 1(1.2) บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

 

2.  ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนด แต่ตอ่มาการลงทุน 
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท า                                                                                                  
การติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจดัการต้องด าเนนิการดงัตอ่ไปนี  ้
       (2.1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทนุ และวันที่การลงทุน 
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่น
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2.2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเตมิในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการ        จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนด 



(2.3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามส่วนที่  5 ข้อ 4 

(ก)  30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ 

ตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตั๋วแลกเงิน 

หรือตั๋วสัญญาใช้เงินตามส่วนที่ 3 ข้อ 1  
(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนอืจากกรณีตามส่วนที่ 5  

ข้อ (2) (2.3) (ก)      
        (2.4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดงักล่าวตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นที่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตามตามข้อ (2.3) 
ก หรือข้อ (2.3) ข บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามข้อ (2.4) พร้อมสาเหตุทีไ่มส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

        (2.5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัตติาม ส่วนที่ 5 ข้อ 2 (2.1)  
ข้อ 2 (2.2) ข้อ 2 (2.3) และข้อ 2 (2.4) แล้ว บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังนีด้้วย 
                 (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน  เว้นแตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
                 (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือย่ืนค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้   
 

การด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ (2.1) ถึง (2.5) มิให้น ามาใช้กับกองทนุรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดยีว โดยถือ
ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายุ
ของกองทุนรวม (กองทุน buy &hold)  และกองทุนรวมฟีดเดอร์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุนรวม
หรือหน่วยของกองทุนตา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) โดยให้ด าเนนิการตามทีก่ าหนดในข้อ (1.1) หรือข้อ (1.2) แล้วแตก่รณี 

(1.1)  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ด้รับอนุมตัิให้จัดตัง้ก่อนวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี ้ หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหนว่ยลงทนุของกองทุนร่วมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
เป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน 

(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานและผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 



(2)  ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม  

ฟีดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านกังานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 

(3)  ในกรณีที่มีการลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจดัการกองทุนรวม
ตามภาคผนวก 6 และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากกองทนุรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ในลักษณะที่ซ า้ซ้อนกับกองทนุรวมหรือกองทนุต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ภายใน 30 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว 

(4)  ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้วให้จัดท ารายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับ ชื่อ จ านวนอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด  
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่อัตราส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ 

(1.2)  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนมุัตใิห้จดัตัง้หลังวันที ่16 มกราคม พ.ศ.2559  ให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี ้หากปรากฎว่ามีการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
เป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน 

(1)  ด าเนินการตามข้อ 1.1 (1) และ (4) 
(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้

ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไมเ่กินระยะเวลา 180 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว 

(3)  หากบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจัดส่งรายงานดงักล่าวตอ่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ บริษัทจัดการจะไมล่งทนุเพ่ิมเตมิใน
ทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนด และจัดท ารายงานข้อมูลตาม
รายการข้างต้น พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์  ทัง้นี ้ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)  
 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ตอ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตุให้  

ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามส่วนที่ 5 ข้อ (2) โดยอนุโลม  
(3.1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ีอยู่เดมินัน้ 

(3.2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
  

4. ในกรณีที่มีเหตสุุดวิสัยหรือเหตจุ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการแก้ไขเพ่ือให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 5 ข้อ (1) (1.2) หรือส่วนที่  5 ข้อ (2) วรรคหนึ่ง (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดการ 
มีความเห็นว่าการด าเนนิการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ   บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนนิการ
ตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการ
ของบริษัทจัดการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ



กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว  ทัง้นี ้ในการจัดส่งรายงานดงักล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

 
ส่วนที่  6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ  

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัท
จัดการต้องด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1.1)  จัดท ารายงานเก่ียวกับการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทัง้เหตุผลทีท่ าให้มีการลงทนุไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่
บริษัทจัดการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทนุของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนนิการ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน  ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 2 

 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการด าเนนิการแก้ไขสัดส่วนการลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนบัแตวั่นทีสั่ดส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
      ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บังคับ โดย
วิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บังคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแตวั่นที่
สัดส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคบั 
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม   
  
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ : ไม่มี 
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ) : 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
5.1 ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
- ระบบอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 



5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและการจองซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และสามารถท าการส่ังซือ้
หน่วยลงทุนได้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
ตัง้แต่วันที่14 –26 สิงหาคม 2556 ในระหว่างเวลา 9:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ซึ่งเป็นวันท าการของบริษัทจัดการ ใน
ราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  
 
ในกรณีที่มียอดส่ังซือ้หน่วยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินตา่งประเทศแล้วอาจมีผลท าให้เกินวงเงนิทีบ่ริษัทจัดการ
ได้รับอนุมัติให้สามารถน าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซือ้หนว่ย
ลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
5.2.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน  
1. ผู้ลงทุนสามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และการจองซือ้หนว่ย
ลงทุนจะต้องไมน้่อยกว่า 10,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 3 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน) ส าหรับการส่ังซือ้ครัง้แรกและไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหนว่ยลงทุน) ส าหรับการส่ังซือ้ครัง้ถัดไป โดยกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี
กองทุน (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ยังไม่มีบญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการ) และใบค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชีตามข้อ 5.2.6 และช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนพร้อมแนบหลักฐานการช าระเงิน  หรือด าเนินการผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ตในกรณทีี่ผู้ลงทนุได้รับอนุมัตจิากบริษัทจัดการตามข้อ 6.2.3 เรียบร้อยแล้ว หรือผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว อาจส่งค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้โดย
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.1.5 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต า่กว่า จ านวน 10,000 บาทได้ ในกรณีซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นประจ าทุกเดือนตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
 
2. ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสดน าฝากเข้าบัญชีทีบ่ริษัทจัดการก าหนด 
ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หักบัญชบีัตรเครดิต (ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุต้องตรวจสอบกับบริษัทจัดการว่า
กองทุนใดสามารถช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชบีัตรเครดติได้) หรือวิธีอ่ืนใดทีบ่ริษัทจัดการยอมรับ 
ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟตต้์องสามารถเรียกเก็บเงนิได้ในเขตหักบัญชีเดยีวกันกับบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีรั่บค าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยเช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวจะต้องลงวันทีท่ี่จองซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะ ส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด” (บัญชีกระแส
รายวัน) และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี ้

- ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
- ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 



- ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสีลม 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ ส านักงานใหญ่ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนอื 
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป 
 

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีข้างต้นได้โดยผู้ลงทนุสามารถสอบถามจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกับเงื่อนไขการช าระเงินรวมทัง้รายชื่อของธนาคารที่มีบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทุนของบริษัท
จัดการ หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัได้ทีใ่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.aberdeen-asset.co.th)  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ไมส่ามารถเรียกเก็บเงนิได้ในครัง้แรกไมว่่าด้วยเหตใุด บริษัทจัดการจะยกเลิกค าส่ังซือ้นัน้ๆ 
ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะท ารายการต่อไป
จะต้องท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหม่ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้อีกครัง้  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการหักบัญชบีัตรเครดติ แต่ไม่สามารถด าเนนิการ
หักบัญชีบัตรเครดติ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้ส่ังซือ้หนว่ย
ลงทุนมีบัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันทีจ่องซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าส่ังซือ้นัน้ๆทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนประสงค์จะท ารายการต่อไปจะต้องท าการจองซือ้หน่วยลงทุนใหมต่ามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้อีกครัง้ 
 
3. หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืได้รับค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทุนจากผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะส่งมอบส าเนาใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลักฐาน โดยค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามค าส่ังหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว โดยเมื่อการท ารายการสมบูรณ์
แล้วผู้จองซือ้จะเพิกถอนการจองซือ้และขอคนืเงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ 
 
4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ตามทีส่ั่งซือ้และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การส่ังซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 
โดยใช้หลักการ “ส่ังซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ด้รับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุเตม็ตาม
จ านวนแล้ว  
 
5.2.3 การเก็บรักษาค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
เงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนนีจ้ะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ในนาม “บัญชจีองซือ้
หน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด” ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบัญชอ่ืีนใดทีบ่ริษัทจัดการ

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


ก าหนด ซึ่งดอกผลในช่วงดงักล่าวทัง้หมด (ถ้ามี) จะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหนว่ยลงทนุตามทีจ่องซือ้ หลังจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็ม
จ านวนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกว่ามูลคา่โครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซือ้เป็นดลุย
พินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนจองซือ้พร้อมกันและจ านวน
หน่วยลงทุนมีไมเ่พียงพอตอ่การจัดสรร จะจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่องซือ้ (Pro-rata) ทัง้นีบ้ริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจ่ัดสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  
 
ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตา่งประเทศแล้ว แล้ว อาจมีผลท าให้เกินวงเงนิทีบ่ริษัท
จัดการได้รับอนุมัติให้สามารถน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และ/หรืออาจเป็นเหตุให้ไมส่ามารถบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมนีโยบายที่จะน าเงนิลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
และ/หรือเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการตามวรรคหนึง่หรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหนว่ยลงทุนแตบ่างส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
ทัง้นี ้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้ง ผู้จองซือ้ทีไ่ด้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเทา่นัน้  
 
5.2.5 เงื่อนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
5.2.5.1 เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้วปรากฏว่าจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย และ/หรือปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนโดยไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนดงักล่าวได้ บริษัทจัดการจะยุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนมุัติ
ให้จัดตัง้และจัดการกองทนุรวมสิน้สุดลง ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วัน นับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักล่าว และคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุและ
ผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดขึน้จากเงนิทีไ่ด้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดือนนบั
แต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักล่าวตามสัดส่วนของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ หากบริษัท
จัดการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อันเนือ่งจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
เอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไมต่ า่กว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตวั่นทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวันที่
บริษัทจัดการช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการค านวณมูลคา่หนว่ยลงทนุทีข่ายได้แล้ว ให้ใช้ราคา
ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมลูค่าน้อยกว่าสามสิบล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติ
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยหากบริษัทจัดการยุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ถือว่าการอนมุัตใิห้จดัตัง้และจัดการ
กองทุนรวมสิน้สุดลง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนนิการตามที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนโดยอนโุลม  



 
ในการคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ
และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
5.2.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฎิเสธไม่รับ และ/หรือ ระงับการด าเนินการตามค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ และ/
หรือยกเลิกค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือแตบ่างส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้
ทราบล่วงหน้า 
(1) ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุ เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามที่ได้รับอนมุัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทุนของกองทนุเกินกว่าจ านวนเงินทุนโครงการตามที่
ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลหรืออาจจะมีผลท าให้จ านวนเงินทุนของกองทนุเกินกว่าวงเงนิทีบ่ริษัท
จัดการได้รับอนุญาตให้สามารถน าไปลงทนุในตา่งประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายทีจ่ะน าเงินลงทนุส่วนใหญไ่ปลงทุนในตา่งประเทศ 

(4) ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดตามทีก่ าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ หรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณดีังกล่าว  

(5) ในกรณีที่กองทุนหลักปฏเิสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนนิการตามค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือยกเลิกค าส่ังซือ้
หน่วยลงทุนของกองทนุ 

 (6) กรณีอ่ืนๆตามที่บริษัทจดัการเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฏหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ  
 
5.2.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ี 
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบัญชีกองทนุกับบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซือ้ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซือ้ต้องปฏบิัตติามระเบียบทีก่ าหนดโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนและต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ  ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนให้ชดัเจนและครบถ้วน 
พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดังนี ้ 
 
กรณีบุคคลธรรมดา  
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง และ  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  



 
กรณีนิติบุคคล  
1. ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไว้มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความ
ถูกต้อง  
2. หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
4. ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือเดนิทางของผู้มอี านาจลงนามแทนนติิบคุคล ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้อง  
5. ส าเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน ส่ังจองหน่วยลงทนุร่วมกัน ให้ถือเอาบุคคลที่มีชือ่แรก
ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียง และผู้เสียภาษีเงนิได้จากเงนิปันผล (ถ้ามี) เว้นแต่ ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
- ระบบอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และซือ้หน่วยลงทุน
ได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ได้ทกุวันท าการ
ซือ้ขาย ตัง้แต่เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 15 วันท าการ
หลังจากปิดการเสนอขายครัง้แรก  
 
บริษัทจัดการจะรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดทีม่ีค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุในวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไมรั่บซือ้คนืไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ัง” และข้อ 12. “การหยุดขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดทีบ่ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไว้ในข้อ 
6.2.6   
 
ในกรณีที่ค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุมีจ านวนมากกว่าเงนิทนุโครงการตามที่ได้รับอนมุัตจิากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วอาจมีผลท าให้เกินวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนมุัตใิห้สามารถน า
เงินไปลงทุนในตา่งประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินจิของบริษัท



จัดการ โดยใช้หลักการส่ังซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวันที่ได้รับใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนพร้อมเงนิคา่ซือ้เต็มจ านวน ในกรณทีี่
มีการส่ังซือ้พร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจัดการไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้า 
 
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  
 
6.2.1.1 ผู้ส่ังซือ้จะต้องส่ังซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนโดยระบุเป็นจ านวน
เงินซึ่งต้องไมน้่อยกว่ามูลคา่ขัน้ต า่ของการส่ังซือ้ตามทีโ่ครงการระบุไว้ พร้อมช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวน
ภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
6.2.1.2 ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน จะต้องส่งค าขอเปิดบัญชีกองทนุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามข้อ 5.2.6 
(กรณียังไม่เคยมีบัญชีมาก่อน) และใบค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมทัง้หลักฐานการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  
 
6.2.1.3 ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสดน าฝากเข้าบัญชทีี่บริษัทจัดการก าหนด 
ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต ์หักบัญชบีัตรเครดิต (ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบกับบริษัทจดัการว่ากองทุนใด
สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิตได้) หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การ
ช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟตต้์องสามารถเรียกเก็บเงนิได้ในเขตหักบัญชีเดยีวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยเช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวจะต้องลงวันทีท่ี่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ ส่ัง
จ่าย “บัญชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด” (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือ
บัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป ซึ่งบริษัทจดัการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
- ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสีลม 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนอื 
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป 
 

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงบัญชีข้างต้นได้โดยผู้ลงทนุสามารถสอบถามบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกับเงือ่นไขการช าระเงนิรวมทัง้รายชื่อของธนาคารที่มบีัญชจีองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัท
จัดการ หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัได้ทีใ่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.aberdeen-asset.co.th)  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ไมส่ามารถน าฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินได้ทันภายในวันท าการซือ้ขายเดียวกันกับวันท าค าส่ังซือ้
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซือ้ท าการส่ังซือ้หนว่ยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาหน่วยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้ทราบล่วงหน้า 

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


 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวไมส่ามารถเรียกเก็บเงนิได้ในครัง้แรกไมว่่าด้วยเหตใุด บริษัทจัดการจะยกเลิกค า
ส่ังซือ้นัน้ๆ ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทนุทราบ โดยหากผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนประสงค์จะท า
รายการต่อไปจะต้องท ารายการใหม่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้อีกครัง้  
 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไมส่ามารถด าเนินการหัก
บัญชีบัตรเครดิต หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดติหรือธนาคารที่ ผู้ส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนมีบัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยประการใด  ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าส่ังซือ้นัน้ๆทนัทโีดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้ส่ังซือ้
หน่วยลงทุนประสงค์จะท ารายการต่อไปจะต้องท ารายการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อีกครัง้ 
 

6.2.1.4 บริษัทจัดการจะด าเนินการขายหนว่ยลงทุนให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่ส่งใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืส่งใบค าส่ังซือ้มายังบริษัทจัดการพร้อมช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทุนภายในวันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย
นัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีรั่บรองโดยผู้ดผูลประโยชน์แล้ว  โดยสิทธิ
ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากที่นายทะเบยีนได้จดแจ้งผู้ส่ังซือ้ทีไ่ด้รับการจัดสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเทา่นัน้ โดยการเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทนุทีข่ายได้แล้ว จะท าภายในวันท า
การถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทนุส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาท า
การซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายใด หรือส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุ บริษัท
จัดการจะขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ 
สถานที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืรวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2.1.5 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีรั่บอนุมตัิให้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว อาจส่งค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุและเอกสาร
หลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้ โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องติดตอ่บริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับค าส่ังผ่านทางชอ่งทางดงักล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนตก
ลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจดัการภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นทีม่ีการส่งค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุนทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไมไ่ด้รับค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน  ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุยังไมไ่ด้มีการส่งค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ
มายังบริษัทจัดการ 
 



หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ  หากบริษัทจัดการได้ด าเนนิการไปตามค าส่ังซือ้ทีไ่ด้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ส่ังซือ้ยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าส่ังทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ 
 
หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการส่งค าส่ังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบต่อไป 
          
6.2.1.6  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้กับบริษัทจดัการได้โดยผ่านทางช่องทางเพ่ิมเตมิที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท าความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ  ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป  
ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงือ่นไขในการใช้บริการที่
ก าหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการ
ตามค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุนที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผ่านทางชอ่งทาง
ดังกล่าว  โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มกีารส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนมายังบริษัทจดัการ 
 
6.2.1.7 ผู้ส่ังซือ้ที่ท าการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซือ้หนว่ย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ 
 
6.2.2 วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกงวด โดยหักเงนิจองซือ้หนว่ยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทีม่ี
ข้อตกลงในการท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื   
 
6.2.2.1 ในการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกส่ังซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ าทุกเดอืนในเวลาใด  ๆในแต่
ละเดือน ในจ านวนเงินทีเ่ทา่กันในแตล่ะงวด ด้วยการให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื ท าค าส่ัง
ซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงนิจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือ
บัญชีอ่ืนใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงเก่ียวกับการหักโอนเงินเพ่ือช าระค่าซือ้
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
6.2.2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะด าเนนิการดงักล่าว จะต้องตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน เพ่ือย่ืน “ใบค าขอช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุโดยหักบัญชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มทีเ่รียกชื่ออ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน) และมอบอ านาจให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืเป็นผู้จดัท าค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุและ
แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทนุทีม่ีไว้กับธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเร่ิมด าเนนิการได้ก็
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัตใินการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว และการ
อนุมัติดังกล่าวจะยังคงมผีลใช้บังคบัต่อไปจนกว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนค าส่ังโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร



ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ก่อนวันยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุได้ตดิต่อไว้ 
 
6.2.2.3 ในการมอบอ านาจให้ด าเนินการซือ้หน่วยลงทุนเ ป็นประจ าทุกเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องร ะบุชื่อ       
“กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์” และจ านวนเงินที่ต้องการส่ังซือ้ ซึ่งจะต้องไม่ต ่า
กว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ตามที่โครงการระบุไว้ และวันที่ให้หักโอนเงินในบัญชีเงินฝาก เพ่ือบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะได้จดัท าค าส่ังซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนนิการหกัเงนิจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้ส่ังซือ้และโอนเข้าบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทุนในวันท าการซือ้ขายใด  ๆของแตล่ะเดือนตามความประสงคข์องผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทุน ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายซึ่งจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนวันนัน้
เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีรั่บรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่
วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการส่ังซือ้หน่วยลงทุนและ
แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักโอนเงนิในวันท าการถัดไปเพ่ือซือ้หนว่ยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้
วันท าการซือ้ขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
6.2.2.4 กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงให้หักโอนเงินเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลิกค าส่ังซือ้ในงวดดังกล่าวทันที
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้ทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังส าหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียง
พอที่จะช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน  
 
6.2.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุความประสงคท์ี่จะซือ้หนว่ยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงนิฝาก
มีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบทกุกองทนุตามทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนนิการซือ้หน่วยลงทุนให้เฉพาะรายการของกองทนุทีธ่นาคารพาณิชย์แจ้งว่าสามารถหัก
โอนเงินได้ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะไมแ่จ้งหักบัญชีเงินฝากย้อนหลังส าหรับรายการ
ซือ้ของกองทุนทีบ่ัญชีเงินฝากมีเงินไมเ่พียงพอทีจ่ะช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “ใบค าขอช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยหักบญัชีธนาคาร”   ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกค าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับ
ใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี  
 
6.2.2.7 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืเป็นหลักฐาน
ในการท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  
 
6.2.2.8 ผู้ส่ังซือ้จะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคนืเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุจากรายการส่ังซือ้ทีบ่ริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ท าการหักโอนเงินจากบัญชีของผู้ส่ังซือ้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้   



 
6.2.2.9 บริษัทจัดการจะขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดทีม่ีค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้หน่วยลงทุน 
และจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนดงักล่าว เว้นแตก่รณีตามข้อ 
11. “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืไมสั่บเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าส่ัง หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน” 
 
6.2.3 การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็  
6.2.3.1 คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ  
บริษัทจัดการจะให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ที่ได้รับการอนุมัตใิห้หักจากบญัชี
ธนาคาร และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชกีองทนุและให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็จากบริษัทจัดการเรียบร้อย
แล้วเท่านัน้  
 
6.2.3.2 ขัน้ตอนการขอใช้บริการ  
ผู้ถือหน่วย หรือผู้ส่ังซือ้ที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้หนว่ยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็ต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มไีว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือ
สามารถส่ังพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความ
ให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือชือ่ผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัท
จัดการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
ผู้ขอใช้บริการ ต้องด าเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อทีบ่ริษัทจัดการก าหนดไว้สามารถด าเนนิการหกัเงนิจาก
บัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารดงักล่าวและโอนมายังบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทุนของบริษัทจัดการเพ่ือช าระ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติทีธ่นาคารพาณิชย์
เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีค าส่ังให้หักและโอนเงนิจากบญัชีธนาคาร  
 
เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนมุัตคิ าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนนิการจัดส่งหนังสือ
แจ้งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามทีอ่ยู่ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังทีอ่ยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ค าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็ ซึ่งรหัสผ่านนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการ
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลทีไ่มใ่ช่เจ้าของน ารหัสผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
6.2.3.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ  
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและ
วันหยุดท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจ านวนเงนิในการส่ังซือ้แตล่ะครัง้ต้องไมน้่อยกว่า
จ านวนเงินขัน้ต ่าทีก่ าหนดไว้โครงการ (ถ้ามี)  
 



กรณีท ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการ
ส่ังซือ้ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้  
 
กรณีท ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนใด จะถือว่า
เป็นรายการส่ังซือ้ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนวันถัดไป  
 
กรณีท ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ จะถือว่าเป็นการท ารายการส่ังซือ้ของวันท ารายการส่ังซือ้ของวัน
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันถัดไปที่เปิดด าเนินการ  
 
บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจดัการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของ
ผู้ใช้บริการเท่านัน้  
 
การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่ท ารายการผ่านทางระบบอินเทอร์เนต็จะใช้วิธีการหักเงนิจากบญัชีที่
ผู้ใช้บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหักเงนิจากบัญชีได้ หรือรายการค าส่ังไมส่มบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ระบบ
จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการท ารายการดังกล่าวหรือบริษัทจดัการจะยกเลิกค าส่ังซือ้ดงักล่าวทันที แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้
ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการส่ังซือ้ใหม่ได้ตามปกต ิ 
 
6.2.3.4 เงื่อนไขการใช้บริการ  
1. ในการส่ังซือ้หน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน  
2. รายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่ท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านทีบ่ริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านทีม่ี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่า
ผู้ใช้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืโดยตรงตามวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุ  
3. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจดัการ
แล้ว ผู้ใช้บริการจะเพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ เว้นแตก่รณีจ าเป็นที่บริษัทจดัการเหน็สมควร 
4. กรณีที่เกิดเหตขุัดข้องทางเทคนคิหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนการ
ด าเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
6. การให้บริการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด
เพ่ิมเติมขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านัน้ ดังนัน้ในกรณทีี่ข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มไิด้กล่าวไว้ใน
ส่วนนี ้บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนอ่ืนของโครงการ  
 



6.2.4 วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดในท านองเดยีวกัน เพ่ือ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการน าเสนอวิธีการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ
ดังกล่าวนีไ้ด้รับความยินยอมจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ (ทัง้นี ้วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น 
รวมทัง้ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  จะต้องได้รับการอนมุัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
 
6.2.5 ข้อจ ากัดในการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค าส่ังซือ้ดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนัน้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจในการจัดสรรหรือไมจ่ัดสรรหน่วยลงทนุก็ได้ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมผีลกระทบการลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทนุหรือกองทนุ หรือท าให้ผิด
เงื่อนไขมูลค่าขัน้ต า่ของการส่ังซือ้หรือตามความเหมาะสมอ่ืนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้ทราบล่วงหน้า  
 
6.2.6 เงื่อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
6.2.6.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จ าหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจัดการจนเต็มวงเงินที่ได้รับการจัดสรรหรืออาจมี
ผลท าให้เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเล่ือนก าหนดวันเปิดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือปฏิเสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันที่มเีหตุการณ์ดงักล่าว ทัง้นี ้จนกว่าบริษัท
จัดการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการหยุดรับค าส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทราบโดยปิดประกาศไว้ที ่ณ ส านักงานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและจัดให้มข้ีอมลูไว้ในเวบไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) และ
จะประกาศวันที่จะท าการเสนอขายครัง้ต่อไปให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันโดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการและส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
6.2.6.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฎิเสธไม่รับและ/หรือระงับการด าเนนิการตามค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน และ/
หรือยกเลิกค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือแตบ่างส่วน ในกรณีทีป่รากฏเหตุใดๆตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.5.2 โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้า     

         
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนเพ่ิมเตมิ : 

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


 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิ 
ยกเว้นกรณีตามข้อ 10. “การเล่ือนก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  ข้อ 11. “การไม่
ขายไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าส่ัง" หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  หรือข้อ 16 “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีที่มูลคา่หนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง”  และ/หรือกรณีอ่ืนใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด เห็นชอบ ส่ังการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะด าเนนิการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังตอ่ไปนี ้
 
7.4.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกตโิดยผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการรับซือ้หนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  ระบุจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคนื (ต้องไมต่ ่ากว่า 100 หน่วย) หรือจ านวนเงนิ(ต้องไมต่ า่กว่า 1,000 บาท)ทีผู้่ถือหนว่ยลงทุน
ต้องการ ลงลายมือชื่อที่ตรงกับลายมือชื่อทีใ่ห้ไว้ในค าขอเปิดบัญชี และส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัท
จัดการหรือด าเนินการให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืส่งค าส่ังขายคืนให้แก่บริษัทจัดการในวันท าการซือ้ขาย
ตัง้แต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการมูลคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื
ต ่ากว่า 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการขายคนืต า่กว่า 100 หน่วยได้ในกรณีจ าเป็นอ่ืนใด
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร         
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องมายังบริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนกิส์ (Email 
address) ที่บริษัทจัดการก าหนดได้  โดยผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับ
ค าส่ังผ่านทางช่องทางดงักล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทนุถูกต้องสมบูรณ์  และผู้ถือหน่วยลงทนุ
ตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันที่มกีารส่งค าส่ังขายคนืหน่วย
ลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ 
                      
หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไมไ่ด้รับค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนยังไม่มกีารส่ังขายคนืหน่วยลงทนุ
ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ 
                       
หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการไปตามค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนที่
ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนนิการตาม
ค าส่ังทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าวทุกประการ 
 



หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการส่งค าส่ังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบต่อไป 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพ่ิมเติมที่ผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท าความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ  ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้
บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงือ่นไขในการใช้บริการที่ก าหนดโดยบริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว  โดย
หากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนผ่าน
ทางช่องทางนี ้ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนยังไม่ได้มกีารส่งค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  
 
                           ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายใด หรือส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุในวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน 
บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืรวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนืหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุมากกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วเป็นผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชตี ่ากว่า 
100 หน่วย  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยู่ในรายการ
ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
(2) ในกรณีที่ค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทนุมมีูลคา่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในวันที่ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการตามค าส่ังดังกล่าวเฉพาะใน
ส่วนที่ไม่เกินมูลคา่ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหนว่ยลงทุนในจ านวนที่ไม่เกินมูลคา่
ดังกล่าว ทัง้นี ้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
 
(3) บริษัทจัดการจะรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทนุในวันท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไมสั่บเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ัง” หรือข้อ 12. “การหยุด
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนได้รับ“ใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” พร้อมทัง้เอกสารประกอบค าส่ังขาย เช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
(ส าหรับบุคคลธรรมดา) เป็นต้นแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังขายคนื



หน่วยลงทุนหรือหลักฐานอ่ืนในการรับค านั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ส่ังขายคนืหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลักฐาน ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบค าส่ังขายเพ่ือประกอบในการท ารายการ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนงัสือ
เดินทาง (ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองและหนังสือมอบอ านาจ (ส าหรับนติิบุคคล) ในกรณทีี่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
 
(4) ยกเว้นกรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไมสั่บเปล่ียนหนว่ยลงทนุตามค าส่ัง" หรือข้อ 12. “การหยุดขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือกรณีอ่ืนใดตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามจ านวน
ทัง้หมดที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้มีค าส่ังขายคืนไว้ และยกเว้นตามข้อ 10. “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ” บริษัทจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงนิและ
ใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุนโดยมิให้นบัรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุตา่งประเทศที่มี
ลักษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจดัการกองทนุรวม โดยการโอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุนที่เปิดไว้
กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทนุเปิดหรือจา่ยเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหนว่ย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ากัดเป็นบางธนาคารที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร และบริษัทจัดการสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อของธนาคารดังกล่าวได้ ทัง้นีห้ากมคี่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้จากการโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝาก ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยนัน้เอง  ดังนัน้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่สามารถโอนเงนิเข้าบัญชีได้จากทางบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนไม่มีบัญชเีงนิฝากกับธนาคารที่อยู่ในรายชื่อธนาคารที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ บริษัทจัดการจะช าระเป็นเชค็ขดี
คร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทนุและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุทีไ่ด้รับทัง้จ านวน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุของกองทุนหนึง่ไปซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
 
(5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้บันทกึข้อมลู
การรับคืนซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยการลดจ านวน
หน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะท าภายในวันท าการถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไมรั่บซือ้คนืไมสั่บเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าส่ัง" หรือข้อ 12. "การ
หยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน”  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนตอ่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทนุได้
โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไมสั่บเปล่ียนหนว่ยลงทนุตาม
ค าส่ัง” และข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคนืหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือ



รับซือ้คืนที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนไว้ ทัง้นีก้ารยกเลิกค าส่ังขายคนืจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ได้รับ
การอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
 
(7) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทนุทีส่ั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ บริษัทจดัการจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 “การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ”  
 
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุไม่ได้หากรายการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
7.4.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็ 
7.4.2.1  คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ 
บริษัทจัดการจะให้บริการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยทีไ่ด้รับการอนุมตัิให้ใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านัน้  
 
7.4.2.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เนต็ต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มไีว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือสามารถส่ัง
พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ(www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจน
และถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือชือ่ผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจดัการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
 
เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนมุัตคิ าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนนิการจัดส่งหนังสือ
แจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณย์ีตามที่อยู่ทีผู้่ถือหนว่ยให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนีผู้้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลทีไ่มใ่ช่เจ้าของน ารหสัผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
7.4.2.3  หลักเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและ
วันหยุดท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการ
ขายคืนของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 



กรณีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่า
เป็นรายการขายคืนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันถัดไป 
 
กรณีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
วันท าการแรกที่เปิดด าเนินการ 
 
บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจดัการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของผู้ถือ
หน่วยเท่านัน้ 
 
7.4.2.4  เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยมหีน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัตติามขัน้ตอนในการท ารายการตามทีก่ าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน   
2. รายการส่ังขายหน่วยลงทุนที่ท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านทีบ่ริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่
มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอินเทอร์เนต็โดยผู้ถือหนว่ย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหนว่ยเสมือนว่าผู้ถือ
หน่วยได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
โครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชกีองทนุ 
3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการขายคืนหนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจัดการ
แล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันทีจ่ะมีผล
เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ 
4. กรณีที่เกิดเหตขุัดข้องทางเทคนคิหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนการ
ด าเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คนื 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  
6. การให้บริการขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก าหนดเพ่ิมเตมิขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดังนัน้ในกรณีทีข้่อก าหนดหรือหลักเกณฑใ์ดทีม่ิได้กล่าว
ไว้ในส่วนนี ้บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามข้อก าหนดและหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนอ่ืนของโครงการ 
 
7.4.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมตั ิ(Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนกิส์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน   
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุนดังกล่าวนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วันท าการ (ทัง้นี ้วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้



ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับการอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว) 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
ทุกวันท าการซือ้ขายตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวันท าการซือ้ขาย ทัง้นี  ้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งค าส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัการหรือด าเนินการให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืส่งค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทจัดการภายในเวลาเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคนื
หน่วยลงทุนได้ภายใน 15 วันท าการหลังจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
ในกรณีที่วันขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนหลักหรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก 
บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวันหยุดท าการซือ้ขายของ
กองทุนหลักให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้า ณ สถานที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน รวมทัง้เวปไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิ : 
 
7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
8.1 ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
- ระบบอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ 
 
8.2 รายละเอียดการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนเพ่ิมเตมิ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้  
 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางเพ่ือน าเงินที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมาซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุปลายทาง  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการของกองทนุ
ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไมเ่ป็นประโยชน์หรือมผีลกระทบในทางลบตอ่กองทุนและ/หรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ  โดย



บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สุด โดยการปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการซือ้ขาย ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องส่งค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนส่งค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ให้แก่บริษัทจัดการภายในเวลาเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ภายใน 15 วันท าการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ในกรณีที่เป็นการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุออก (Switch out) หากวันท ารายการตรงกับวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน
หลักหรือตัวแทนขายของกองทนุหลัก บริษัทจัดการจะท ารายการให้ในวันท าการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศ
วันหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุหลักให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้า ณ สถานทีท่ าการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
8.2.1 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื  
8.2.1.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสับเปล่ียนหนว่ยลงทุน สามารถด าเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี ้ 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบุจ านวนหนว่ย
ลงทุนหรือจ านวนเงนิทีต้่องการสับเปล่ียน ลงลายมือชื่อทีต่รงกับลายมือชื่อทีใ่ห้ไว้ในค าขอเปิดบัญชี และส่งค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืส่งค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัการในวันท าการซือ้ขายตัง้แต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนออก (Switch out) จะต้องระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจ านวนเงินจะต้องไม่ต า่กว่า 1,000 บาท หรือ ในกรณี
ที่ระบุเป็นจ านวนหน่วยจะต้องไมต่ ่ากว่า 100 หน่วย ของการส่ังสับเปล่ียนในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณารับรายการมูลค่าขัน้ต ่าของการสับเปล่ียนต า่กว่า 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่
ของการสับเปล่ียนต ่ากว่า 100 หน่วยได้ในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเหน็สมควร         
 
 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหนว่ยลงทนุพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email address) ที่บริษัทจัดการก าหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องตดิตอ่บริษัทจดัการและได้รับการยืนยันการ
รับค าส่ังผ่านทางช่องทางดงักล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหนว่ยลงทนุถูกต้องสมบูรณ์  และผู้ถือหน่วย
ลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นทีม่ีการส่งค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ 
                        
หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไมไ่ด้รับค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนยังไม่ได้มกีารส่งค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ 



                         
หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ  ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนนิการไปตามค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ย
ลงทุนที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนนิการ
ตามค าส่ังทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าวทุกประการ 
 
หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการส่งค าส่ังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบต่อไป 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางชอ่งทางเพ่ิมเตมิทีผู้่สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท าความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ  ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้
บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงือ่นไขในการใช้บริการที่ก าหนดโดยบริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าว  โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มกีารส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุมายังบริษัท
จัดการ  
 
(4) ในกรณีที่เป็นการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุออก(Switch out) และรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุในวันทีท่ ารายการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนินการตามค าส่ังดังกล่าวเฉพาะ
ในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในจ านวนที่ไม่เกิน
มูลค่าดังกล่าว ทัง้นี ้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุแล้วเป็นผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 
100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการในการคง
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ต ่า 
 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จากกองทุนนี ้หากจ านวนเงิน
ทัง้หมดที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน (กองทุนปลายทาง) 
ตามมูลค่าขัน้ต า่ที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ 
แต่จะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค าขอเปิด
บัญชีกองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี ลักษณะใน
ท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า   



 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) จากกองทุนอ่ืน (กองทุนต้นทาง) มายัง
กองทุนนี ้(กองทุนปลายทาง) และจ านวนเงนิทีไ่ด้ไมเ่พียงพอที่จะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการยกเว้นให้น าเงนิ
จ านวนดังกล่าวมาซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีต้ามที่ระบุไว้ในค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้   
 
(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ         
รับซือ้คืนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืยังไม่สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ย
ลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนนิการของบริษัทจัดการในเร่ือง  “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นค าส่ัง
สับเปล่ียนของวันแรกที่จะเปิดท าการสับเปล่ียนครัง้ตอ่ไป  
 
ทัง้นี ้เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนข้างต้น อาจจะเปล่ียนแปลงได้ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
 (8) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาท าการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายใด หรือส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุในวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุ บริษัท
จัดการจะท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทนุให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ล่วงหน้า ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืรวมทัง้เวบไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(9) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุไม่ได้ หากรายการ
ดังกล่าวได้เสร็จสิน้สมบูรณแ์ล้วไมว่่ากรณีใด ๆ  ทัง้สิน้ 
 
 (10) ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 
ในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการค านวณดงันี ้ 
               1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางให้ใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทีค่ านวณได้เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายที่ท า
รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) 
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะน าไปรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนปลายทาง  
               2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางให้ใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมือ่สิน้วันท าการซือ้ขายที่ท า
รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุของกองทุนปลายทาง  โดย
เงินที่ได้จากการส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 16 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หลังจาก
วันส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทนุทีใ่ช้ค านวณราคาขายและรับซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลคา่ที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 



 
8.2.2 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
8.2.2.1   คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ 
บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัตใิห้ใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านัน้  
 
8.2.2.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เนต็ต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจัดให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  หรือสามารถส่ัง
พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชดัเจนและ
ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
  
เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนมุัตคิ าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนนิการจัดส่งหนังสือ
แจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณย์ีตามที่อยู่ทีผู้่ถือหนว่ยให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนีผู้้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลทีไ่มใ่ช่เจ้าของน ารหสัผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2.3  หลักเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการ
และวันหยุดท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือว่าเป็น
รายการสับเปล่ียนของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
กรณีท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือ
ว่าเป็นรายการสับเปล่ียนของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวันถัดไป 
 
กรณีท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ จะถือว่าเป็นรายการสับเปล่ียนของวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวันท าการแรกที่เปิดด าเนนิการ 
 
บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจดัการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของผู้ถือ
หน่วยเท่านัน้ 
 
8.2.2.4  เงื่อนไขการใช้บริการ 



1. ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยมีหน้าทีใ่นการศกึษาและปฎิบัตติามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน   
2. รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทีท่ าผ่านระบบอินเทอร์เนต็โดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจดัการจัดส่งไปให้หรือใช้
รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอินเทอร์เนต็โดยผู้ถือหนว่ย  ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วย
เสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ตดิต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืโดยตรงตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการและเงือ่นไขการเปิดบัญชีกองทุน 
3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัท
จัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้  หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่
จะมีผลเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนัน้ 
4. กรณีที่เกิดเหตขุัดข้องทางเทคนคิหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนการ
ด าเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  
6. การให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัท
จัดการก าหนดเพ่ิมเติมขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านัน้ ดังนัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ใดทีม่ิได้
กล่าวไว้ในส่วนนี ้บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนอ่ืนของ
โครงการ  
 
8.2.3 วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine)  บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในท านองเดยีวกัน   
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าการน าเสนอวิธีการสับเปล่ียนหนว่ย
ลงทุนดังกล่าวนีไ้ด้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วันท าการ   (ทัง้นี ้วิธีการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ  ได้รับการอนุมัตจิาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงินและจะช าระค่าขายคนืหนว่ยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน และถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยขัน้ตอนที่
ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัท
จัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  



 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทีไ่ด้มีค าส่ังขายคืนหนว่ย
ลงทุนของกองทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
      (ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรือ 
      (ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่งทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไมไ่ด้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แตห่นึง่
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการอาจเล่ือนได้
ไม่เกิน 10 วันท าการนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันทีม่ีค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีม่ีค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆโดย
พลัน  
 
(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน 
และหลักฐานการได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10(2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดังกล่าวแทนก็ได้  
 
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุน หากมีผู้ถือหนว่ยลงทุนส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัทจัดการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะต้องช าระเงินคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวันทีส่่งค าส่ังขายคืนก่อนหลัง 
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่ง : 
1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมข่ายหรือไม่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าส่ัง  
ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้



      (1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
      (2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากส านักงาน 
              (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
              (ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
              (ค)  มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
        (3)  กองทุนได้ลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนยัส าคัญ 
              (ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่กองทนุลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณี
ที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
              (ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรือ 
              (ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
ที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 
       (4) ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนัน้
หยุดรับค าส่ังซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ย
ลงทุนที่รับไว้แล้ว 
       (5)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ 
เป็นการหยุดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
              (ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ  มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
      1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
      2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
      3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
              (ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 
       (6) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่
เกิน 3 วันท าการ 



 
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยุดรับค าส่ังซือ้
หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมปฏบิัตดิังตอ่ไปนี ้
     (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คนื
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามข้อ 11  1 (1) (2)  (3) หรือ (6)ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและ
ผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ  โดยพลันด้วย 
      (2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ หรือการหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส านักงานทราบโดยพลัน  
      (3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ
ตามข้อ 11 1 (1) (2) (3) และ (6) เกิน 1 วันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังนี ้ก่อนการเปิดรับค าส่ังซือ้หรือ
ค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน 
              (ก)  รายงานการเปิดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุ  ณ 
วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนื
หน่วยลงทุน 
             (ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีม่ีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซือ้หรือ
ค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ  โดยพลัน 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค า
ส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหนว่ยลงทนุไมถู่กต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าส่ังซือ้หรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานทีต่ิดตอ่ทกุแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ทีไ่ด้มคี าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ
ทราบโดยพลัน 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนืหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วันท าการตดิตอ่กัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนื หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุออกไปได้  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจัดการไม่จัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลที่ซือ้หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑเ์ก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าทีข่อง
บริษัทจัดการ 



 
14. การจ่ายเงินปันผล :   
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 
14.2 หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล : 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ : 
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จา่ยที่ประมาณการได้ทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 
ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  
 
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไมเ่กิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการซ า้ซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียก
เก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทนุหลักจะไมม่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการจัดการจากกองทนุ  ทัง้นี ้หากมีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบโดยการประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืและจัดให้มข้ีอมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถือหน่วยแล้ว 
 
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  
 
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 
ไม่เกินร้อยละ 0.1177 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  
 
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 
 
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 
 
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ: 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก ตามที่จา่ยจริง  
 
- ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 



- ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญช ีและผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชกีองทนุจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทนุ
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทนุก่อนการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทนุรวมตอ่ปี แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
  
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทนุหลังการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทนุรวมตอ่ปี  
 
- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม เก่ียวกับการซือ้ขายการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่าประกัน
ความเส่ียงอันเก่ียวกับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา และ/หรืออัตราดอกเบีย้ ตามทีจ่่ายจริง  
 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กิดขึน้ทุกประเภทจากการลงทุนในตา่งประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
และหรือค่าส่งเอกสารต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้จากการโอนเงนิ และติดตอ่ระหว่างกัน  ตามที่จา่ยจริง 
 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเก็บรักษาทรัพย์สินในตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริงแต่ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่า
ตลาดของทรัพย์สินดงักล่าวตอ่ปี (ปัจจุบันเรียกเก็บทีอั่ตรา 0.375%) 
 
- ค่าที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม การเตรียมและจัดท าเอกสารสัญญาต่างๆ และค่า
แปลเอกสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าจัดท าหนังสือชีช้วน รายงานประจ าปี และคู่มือภาษี และ/หรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับผู้ถือหนว่ยลงทนุ ค่าพิมพ์ 
และ/หรือค่าแปลเอกสารดังกล่าว ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการขออนมุัตจิัดตัง้กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม เป็นต้น ตามทีจ่่ายจริง  
 
- ค่าจัดท าและจัดพิมพ์ใบค าส่ังซือ้ ขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ และหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ 
รายงานการถือหน่วยลงทุน หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ตามที่
จ่ายจริง  
 
- ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานตา่ง  ๆส าหรับผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จา่ยจริง  
 
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนือ่งกับกองทนุ เช่น ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณยีากร
ส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหนว่ยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี     



อีกทัง้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดเีพ่ือการรับช าระหนีใ้ดๆของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง 
 
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (Front-end Fee) : 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ า้ซ้อนในชัน้ของ
กองทุนหลักเนื่องจากกองทนุหลักจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่กองทนุ ทัง้นี ้หากมีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบโดยการประกาศหน้าส านักงานของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืและจัดให้มข้ีอมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนยีมดงักล่าวกับผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแตล่ะกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เทา่กันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนยีมโดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และจัดให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-
asset.co.th) รวมทัง้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความ 
“บริษัทจัดการอาจคิดคา่ธรรมเนียมส าหรับบางกองทนุโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มหรือแตล่ะคนไม่เท่ากัน  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน หรือที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์” หรือข้อความอ่ืนใน
ท านองเดียวกัน ไว้ในใบค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียดดังกล่าว  
 
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  
          ไม่มี 
 
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
           ไม่มี 
 
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทุน :  
ในอัตรา 300 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผู้โอน
ในวันที่ย่ืนค าขอโอนหนว่ยลงทุน 
 
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 
 50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนหนว่ยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะ
ดังกล่าว 

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


 
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ปรับไมเ่กินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีบริษัทจดัการเหน็ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีการซือ้ขายกองทุนในลักษณะทีม่ีความถ่ีเกินความเหมาะสม (execessive trading) และขายคืนหนว่ย
ลงทุนก่อนครบก าหนด 180 วันนับจากวันที่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยค่าปรับดงักล่าวจะน ามารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน 
 
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ: 
- ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียนชือ่-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหนว่ยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมลูบัญชีเงินฝากไมค่รบถ้วนถูกต้อง ท าให้ไมส่ามารถน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบัญชีเงนิฝาก
ของผู้ถือหน่วยตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหม่แก่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งพิสูจนไ์ด้ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ถือหนว่ยลงทนุตามอัตราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  
 
- ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจ าน า :  
ในอัตรา 200 บาท ต่อ รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้จดแจ้ง ในวันที่ย่ืนค าขอจดแจ้งจ าน า หรือเพิก
ถอนจ าน าต่อนายทะเบียนของบริษัทจัดการ  
 
- ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ ในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชเีพ่ือช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง โดยจะหักออกจากเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ   
 
15.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม : 
การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ค านวณทุกวันท าการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการค านวณและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน  
 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดอันเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุ
รวมจะเป็นภาระของกองทุน  
 
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายครัง้แรก ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้โครงการ และค่าใช้จ่ายทีใ่ห้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยรอการตัดบัญชีและทยอยตดัจา่ยตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ได้  
 
ค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์ทันทหีรือคา่ใช้จา่ยที่พิสูจนไ์มไ่ด้ว่าให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ตัด
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตดัจา่ยในรอบระยะเวลาบัญชนีัน้  
 



ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะตดัจา่ยจากกองทุนรวมตามที่จา่ยจริงและในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่าย
ทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี ้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือตามประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 
15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย : 
ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ 
โดยบริษัทจัดการอาจเพ่ิมคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ หากได้ปฏิบตัิตาม  
 
1. กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

(1)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงของคา่ธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ  

บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้  โดยต้องเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทุกแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(2)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตราขัน้สูงของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
เดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการสามารถกระท าการดังกล่าวได้  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา
ย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ไมเ่กินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว 
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึน้ดงักล่าวโดยต้องเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจ้งการเปล่ียนแปลงให้
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดังกล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดงักล่าว 
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยดังกล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2) (ข) จะไม่น ามาใช้กับกรณีทีบ่ริษัทจัดการได้รับมตพิิเศษ 
 

2. กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
กรณีที่บริษัทจัดการจะลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามทีไ่ด้ระบุไว้ในโครงการและได้ด าเนนิการดงักล่าวแล้ว  ให้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มกีารลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
ดังกล่าว  โดย เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  หรือติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
  



15.6. หมายเหตุ : 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลคา่เพ่ิม และ/หรือภาษีอ่ืนใดอัน
เก่ียวเนื่องกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑ์และวิธกีารด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง : 
16.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน :  ต่างประเทศ 
 
16.2 เงื่อนไขพิเศษ : 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการ ภายใน 2 (สอง) วันท าการถัดไปเว้นแต่
กรณีที่กองทุนหลักมีวันหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต ่2 (สอง)วันขึน้ไป บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนทกุสิน้วันท าการโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการได้รับข้อมลู
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
  
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 
(สอง) วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมวัีนหยุดท าการต่อเนือ่งกันตัง้แต่ 2 (สอง) วัน
ขึน้ไป บริษัทจัดการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทุนโดยไม่ชักช้า  ทัง้นีภ้ายในวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการได้รับข้อมลูมูลค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทุนหลัก 
 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวัน
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 (สาม) วันท าการถัดไป เว้นแตก่รณีที่กองทุนหลักมวัีนหยุดท าการ
ต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 (สอง) วันขึน้ไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุล่าสุดโดยไมช่ักช้า ทัง้นีภ้ายในวันท าการถัด
จากวันที่บริษัทจัดการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน 
 
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ภายใน
วันท าการถัดจากวันปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงนิปันผล  
 



มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วันท า
การที่ค านวณนัน้  
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
หากบริษัทจัดการด าเนนิการประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมูลคา่หนว่ยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอ่ืนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลคา่
หน่วยลงทุนโดยไมช่ักช้า ภายใน 4 วันท าการถัดไป อีกก็ได้  เว้นแตก่รณีที่กองทุนหลักมวัีนหยุดท าการต่อเนื่องกัน
ตัง้แต่ 2 (สอง) วันขึน้ไป บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไมช่ักช้า ทัง้นีภ้ายในวันท าการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
 
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึง่ฉบับภายใน 3 (สาม) วันท าการ
ถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทนุหลักมีวันหยุดท าการตอ่เนือ่งกันตัง้แต ่2 (สอง) วันขึน้ไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นีภ้ายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดย
ช่องทางอ่ืนแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น www.aberdeen-asset.co.th หรือช่องทางอ่ืนใดที่
เหมาะสมภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดย
ติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุ และ/หรือส่ืออิเล็คทรอนิคส์ที่เก่ียวข้อง และจัดให้มข้ีอมลู
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
 
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตาม 16.2 ข้อ 2 เมื่อมีเหตุการณด์ังต่อไปนี ้
1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน ตามกรณีที่
ระบุไว้ในโครงการนี ้หรือตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน และ/หรือ
กองทุนหลัก และ/หรือ ตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฎเหตุดงักล่าว  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม

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


ตามหลักสากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหนว่ยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที ่5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิด 
 
ในการค านวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณเป็นเงินบาท 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่าสุดทีม่ีเป็นฐานในการค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน เว้นแต่ กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอ่ืนทีเ่หมาะสมกว่าแทน ใน
กรณีที่มีการแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศเป็นเงินบาทเพ่ือการค านวณราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สิน 
อัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ในการค านวณดังกล่าวจะใช้อัตราแลกเปล่ียนที่เหมาะสมซึ่งบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน 
 
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ : 
- เวบไซต์ของบริษัทจดัการ 
- หนังสือพิมพ์รายวัน 
 
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษัทจดัการจะ
จัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหนว่ย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้อง  
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง  
(4) มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไมอ่าจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  
 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนื่องตอ่การค านวณราคา



หน่วยลงทุนครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องด้วย  
 
2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทุนทีถู่กต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลังนบัแตวั่นที่พบราคา
หน่วยลงทนุไมถู่กต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทนุถูกต้อง และด าเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราส่วนตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง  
(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่
ค านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวันท าการถัด
จากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว  
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว  
 
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 
บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได้แทน  
 



3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องต า่กว่าราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิัตดิังนี ้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไมถู่กต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนไม่มหีนว่ยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับส่วนตา่งของ
ราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องสูงกว่าราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิงันี ้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไมถู่กต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคนืหนว่ยลงทุนรายใดมมีูลคา่ไมถึ่ง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แตถ้่า
บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 



การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จา่ยในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ชื่อผู้ เกี่ยวข้อง : 
17.1  ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.2  ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. 
17.3  ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไม่มี 
17.4  ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
         สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
17.5  ที่ปรึกษา :  
         17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน  : ไม่มี 
         17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทนุ  : ไม่มี 
17.6. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
17.7 การแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชปีระจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1 วันที่สิน้สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม  
18.2 วันที่สิน้สุดรอบบัญชีครัง้แรก : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
18.3 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวธิีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวธิีการจดัการ :  
1. ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมตเิสียงข้างมาก เว้นแตใ่นกรณีดังนี ้
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ 



(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ 

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทนุ ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของ 

การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน 

(4) การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเดมิ
ตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ 

(6) การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาประกันในเร่ืองใดๆอันมผีลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์  
 

2. ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมตเิสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่
กรณี เว้นแต่ในกรณีดังตอ่ไปนี ้บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการได้ โดยถือว่าได้รับมตจิาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ 

(2) การแก้ไขเพ่ิมเติมทีต้่องด าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง  

(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ ไม่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียง
ของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง  

 

3. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อย
ละ 55 ในกรณีมติเสียงข้างมาก หรือร้อยละ 80 ในกรณีมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน้ 

 

4. ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ด้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ
จัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยจะเผยแพร่ข้อมลูดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มมีตใิห้แก้ไขเพ่ิมเตมิ 

แล้วแต่กรณี  
 

5. ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการในกรณีดังตอ่ไปนี ้บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

(1) การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท าให้สิทธิที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุมอียู่เดมิน้อยลง  
(3) การเปล่ียนแปลงประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทนุหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 



(4) การค านวณการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(5) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิให้แก่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพดังกล่าวจะน าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีไ่ด้รับไปลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่เป็นกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลักเกณฑ์เพ่ิมเตมิส าหรับการจัดตัง้และจัดการของ
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

(6) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5) 

 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจะต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่ท าให้ผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่ผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทุนรวม  ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129  มาตรา 129/1 มาตรา 192/2 และมาตรา 193/3 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ : 
20.1 การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมพีฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดังนี ้ 
 
20.1.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บนัทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
(1) เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มสิีทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
(2) เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะไมน่ าทรัพย์สินดังกล่าวและเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับ
ช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทน
เงิน ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 



ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
 
(3) เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงนิได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้นืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มสิีทธิในเงินได้สุทธินัน้ภายใน 45 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวันที่มีเงนิได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการได้เฉล่ียเงนิคนื เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  
 
(4) เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงนิ บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามความในข้อ 21.1.1(3) โดยอนโุลม  
 
20.1.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเ รียกร้องของกองทนุรวมเป็นศูนย์  
(1) ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมตเิสียงข้างมาก หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชนไ์ด้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จา่ย พร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
(2) เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักล่าวมารวมค านวณมูลคา่ทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้ 
(2.1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมไีว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมก็ได้  
 
(2.2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมไีว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว  
 
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
 



20.1.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนทีไ่ด้รับจาก
การช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวม
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
เงื่อนไขเพ่ิมเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 20.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตผุลแสดงให้เหน็ว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ด้
จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ยในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงนิได้
สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงนิคนืให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้
หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคนื บริษัทจัดการอาจน าเงนิได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมก็ได้ 
 
20.2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน  
1. กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะด าเนนิการเพ่ือควบรวมกองทนุได้ก็
ต่อเมื่อได้รับมตเิสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้ 
1.1 บริษัทจัดการได้รับมตเิสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละกองทุนรวมที่จะมกีารควบรวมกองทุน 
  
1.2 ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ ออกเสียงน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตัง้แต่ก่ึงหนึง่ขึน้ไปของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแตไ่มไ่ด้มตโิดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึง่
เกินกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทนุตอ่ไป 
บริษัทจัดการจะด าเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน 14 วันนับแตวั่นประชุมครัง้แรกหรือวันที่ก าหนดให้เป็นวันสุดท้าย
ของการรับหนังสือแจ้งมตจิากผู้ถือหนว่ยลงทนุในการขอมตคิรัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลังนีเ้กินก่ึงหนึง่ของ
จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องด าเนินการตามข้อ 1.2 บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนบัมตคิรัง้แรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย  
 
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทนุรวมที่รับโอน (ถ้ามี)พร้อมทัง้ขอมตผู้ิถือหนว่ยลงทุนเพ่ือเลิกกองทนุ
รวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย  
 
ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทนุเปิด หาก
มีผลให้เกิดกองทุนรวมใหมห่รือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจัดการจะด าเนนิการขอมตผู้ิถือหนว่ย
ลงทุนเพ่ือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น โครงการจัดการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมตโิดยเสียงข้างมาก



ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุใน
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิด เป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัตติาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบัตใินการขอความ
เห็นชอบเพ่ือแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทนุรวม  
 
2. ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการส่งหนงัสือนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวัน  ประชุม 
หรือส่งหนังสือขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมตจิาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนงัสือนดัประชุม 
หรือหนังสือขอมติดงักล่าว  
 
3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนังสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทนุถึงวันทีม่ีการควบรวม
กองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหนว่ยลงทนุตามค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่ได้รับไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแหง่ของผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันท าการสุดท้ายของแตล่ะ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และจัดให้มรีายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการและสถานที่ติดต่อทุกแหง่   
 
4. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมตใิห้มีการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนนิการย่ืนค าขอรับความเห็นชอบต่อ
ส านักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับความเห็นชอบดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่ หรือการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุน  
(2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใหม่กับบริษัทจัดการ ร่างสัญญาจัดตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมใหม ่และร่างหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัของกองทุนรวมใหม่หรือกองทนุรวมทีรั่บโอน รวมทัง้
ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีรั่บโอนกับบริษัทจดัการ และร่างสัญญาจัดตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่รับโอน ในกรณีทีม่ีการแก้ไขข้อผูกพันและสัญญาดงักล่าว  
(3) หนังสือรับรองการได้มตขิองผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  
(4) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุน ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันย่ืนขอความเห็นชอบจากส านกังาน  
 
5. เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากส านกังานให้ท าการควบรวมกองทุนแล้ว  บริษัทจัดการจะบอกกล่าว
การควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทนุรวม )ถ้ามี (ตลอดจนสิทธิ และก าหนดเวลาในการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิ หรือกองทนุรวมทีโ่อน ตามวิธีการดังตอ่ไปนีภ้ายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน  



5.1 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือ พร้อมสรุปสาระส าคัญของ
โครงการจัดการกองทุนรวมใหม ่หรือกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะควบรวมกองทุน วันเร่ิมท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
โดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ   
 
5.2 ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหนา่ยแพร่หลายในท้องถ่ินอย่างน้อยสองฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน  
ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทนุปิดกับกองทนุปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทนุเปิดด้วย  
 
6. เมื่อบริษัทจัดการได้มหีนงัสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ 5 แล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมเดมิหรือกองทนุรวมทีโ่อนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทุนรวม
ที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมทีรั่บโอน แล้วแต่กรณี  
 
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเดมิหรือกองทุนรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคัดค้าน หรือที่ไมไ่ด้ออกเสียงในการ
ควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวในการที่จะออกจากองทนุ
รวมก่อนที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจัดการ  
ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้  
 
7. บริษัทจัดการจะจัดส่งหนงัสือแจ้งสถานะ การเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมทีรั่บโอน
ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมทีรั่บโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ 
 
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทน (soft commission) 
 บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและเป็นเร่ืองทีไ่มพึ่งกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของ
บริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบิัตทิี่บริษัทจัดการมีไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางนีไ้ด้ที่ทีท่ าการของบริษัทจัดการ 
 
20.4 การด าเนินการตามข้อก าหนดของทางการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และหรือผ่อนผัน



ข้อก าหนดใดตามโครงการนีเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนนิการให้เป็นไปตามนัน้โดยให้ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ 
 
20.5 การเปลี่ยนแปลงเวลาท าการในการขาย รับซือ้คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาท าการในการขาย รับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือ
ความเหมาะสมและเป็นประโยชย์แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงวันและเวลาท าการล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน โดยจะติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน 
 
20.6 การกู้ยืม หรือท าธรุกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืม หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา ซือ้คืน ในนามกองทุนรวมได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้จะท าเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน และเงินทีไ่ด้จากการกู้ยืม หรือท า
ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซือ้คืน  จะน ามาช าระให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ เป็นคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
20.7 การเปลี่ยนแปลงมลูค่าและจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนและจ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  
บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกับมูลคา่ขัน้ต า่ในการส่ังซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนเป็นอย่างอ่ืนได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และติด
ประกาศหน้าที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเร่ิมมีผลบังคบัใช้  
 
20.8 การถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสาม 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ หากเป็นการขอมตริายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
เจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนชนดินัน้ เว้นแตช่นดิหนว่ยลงทุนนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดเพียงรายเดยีว
หรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวเต็มตาม
จ านวนที่ถืออยู่ 
 
20.9 ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานของกองทุน 



ผลการด าเนินงานของกองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกับดัชนี  MSCI Japan ซึ่งเป็นตัวชีวั้ด (benchmark) ที่กองทนุหลัก
ใช้ในการวัดผลการด าเนินงานเชน่กัน โดยดชันีดงักล่าวเป็นดัชนีวัดผลการด าเนนิงานของบริษัทจดทะเบียนขนาด
ใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange)  
   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีวั้ดผลการด าเนนิงานของกองทุนใหม่  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์รือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการ
เปล่ียนแปลง และจะด าเนินการแสดงตวัชีวั้ดในการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทนุควบคูไ่ปกับตวัชีวั้ดที ่
เปล่ียนแปลงนัน้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนด 
 
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานของกองทุน อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการค านวณดัชนีซึง่กองทุนมีการน าดชันนีัน้ มาใช้เป็นตวัชีวั้ด หรือ
การเปล่ียนแปลงตัวชีวั้ดตามทีห่นว่ยงานก ากับดแูลก าหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดในการเปรียบเทยีบดงักล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
 
20.10 ในกรณีบัญชีกองทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมยีอดคงเหลือเทา่กับศูนย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปิด
บัญชีกองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะติดประกาศหลักเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบหน้าส านักงานของบริษัทจัดการและใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.11 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
           ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไม่เกิน
หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  
 
20.12 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.11 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี ้ 

(ก)  กองทุนดังนี ้
1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2.  กองทุนประกันสังคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาติ 
4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

6. กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 

7. กองทุนอ่ืนใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 



8. กองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  
(ข)  นิติบุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนอืจาก (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคบัต้องเสียภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล   
(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุน 

ในต่างประเทศของผู้ลงทนุทีม่ิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)              
(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

 

(2)  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มรีะยะเวลาติดตอ่กันไมเ่กิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั   ทัง้นี ้มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ (3)  ดังนี ้
 

(3)  กองทุนรวมที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 20.8 (2) ต้องมีลักษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี  ้
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมไิด้

เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล   
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

(2) มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมรับทราบถึงการมผู้ีถือหนว่ยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบตอ่การบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้             
 
20.13  ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูล
เก่ียวกับบัญชีของบุคคลทีอ่ยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล 
สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมไีว้กับ 
FFI นัน้ นอกจากนียั้งปรากฎด้วยว่าในปัจจบุันมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้่องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลัีกษณะตามหลักเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลูกค้าเพ่ือ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่นการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท า
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบิัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคัญในสองกรณี คือ 



(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืน  ๆนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนนิการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน  และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบิัติตามหลักเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม 
(ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัตงิานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนนิการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลคา่หนว่ยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ทีม่ีอยู่ในบัญชทีัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของ
รัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพ่ิมเตมิ เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาตอิเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหัวข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละข้อก าหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมกีารด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็น



และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ี  
(1)  ไม่รับค าส่ังซือ้/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าว 
(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนดงักล่าว 
(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงนิที่ช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4)  ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น  
  
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีก่ล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัตบิริษัทจัดการจะเลือกด าเนนิการเฉพาะผู้ถือหนว่ยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าส่งข้อมูลของผู้ถือหนว่ยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรือด าเนนิการอ่ืนใดทีท่างราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้อง
ขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.14 การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวิีต 
ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก   
โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนด  ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว  ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไมถื่อว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนและผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติด
ประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการและบริษัทประกันชีวิต และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน  
 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวิีตมดีังนี ้   
              20.14.1 มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ  มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหนว่ยลงทนุ มูลค่าหนว่ย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต า่ และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า   
เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมข้ีอก าหนดที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทนุ การด าเนินการสับเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น  ดังนัน้ การส่ังซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึง



มีข้อก าหนดในเร่ืองมูลคา่ขัน้ต า่ของการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ มูลค่าขัน้ต า่ของการส่ังขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่า
ของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต า่  และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบัญชีขัน้ต า่ ซึ่งอาจ
ต ่ากว่าที่ระบุไว้ในโครงการ หรือต ่ากว่าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดยีว 
                          ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดงักล่าวได้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต  
  
                20.14.2  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  
                 ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกั
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ค าส่ังหกับัญชธีนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอ่ืน
ใดตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ วันและ
เวลาท าการในการส่ังซือ้หน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซือ้ วิธีการช าระเงินเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต และค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุจะมผีลเมื่อ
บริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซือ้ครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมตัิกรมธรรม์แล้ว 
 
                 บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการส่ังซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจ
ปฏิเสธค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทุน หากค าส่ังดงักล่าวอาจเข้าขา่ยลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ
การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลทีบ่ริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน  
 
               20.14.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
                             20.14.3.1  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลคา่ขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วย
ลงทุน เงื่อนไขในการขายคนืหนว่ยลงทุน วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนเพ่ิมเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจาก
บริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนจะมีผลเมือ่บริษัทประกันชวิีตได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน  
                           ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกันชวิีต ตามจ านวนขัน้ต า่และเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์  
 
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทุนซึ่ง เป็นบัญชแีบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(Omnibus Account) บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุให้กับบริษัทประกันชวิีต ภายใน 5 วันท าการ
นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนที่
ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทนุทืซ่ือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตวั่นถัด



จากวันที่ค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทุน โดยมีวิธีการช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ย
ลงทุนซึ่งเป็นไปตามทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
                          20.14.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือน าคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาช าระ
ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดใน
กรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามูลคา่ขัน้ต า่ที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี  ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใช้จ่ายล่าสุด
ได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเตมิในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  
 
        20.14.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตจะ
เป็นผู้ออกใบยืนยันการส่ังซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 20.14.2 และการขายคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 
20.14.3.1  ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันส่ังซือ้หรือขาย
คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหนว่ยลงทนุให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ   
 
        20.14.5 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต า่ จ านวนเงิน
คงเหลือขัน้ต า่ และเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชวิีตก าหนด   
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึ่ง 
(กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุน
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
เพ่ือน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
 
ทัง้นี ้การด าเนินการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทนุ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี ้
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงคข์องผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้คราว 



(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมตัิ คือ การสับเปล่ียนกองทนุเป็นประจ าตามค าส่ังทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุระบุไว้ล่วงหน้า
ให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามเงือ่นไขทีผู้่ถือหนว่ยลงทุนแสดงความประสงค์ในเอกสารทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ 
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมตัิ คือ การสับเปล่ียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่หรือหลายกองทนุไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหนึง่หรือหลายกองทุนโดยอัตโนมตัิทกุรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มสัีดส่วนการลงทุนเป็นไป
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ หรือตามรอบระยะเวลาอ่ืนใดตามทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุท าความตกลงไว้
กับบริษัทประกันชีวิต 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกัน
ชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุหรือกรณีทีย่กเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์  
 
ราคาขายและราคารับซือ้คืน ในการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ 
ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังตอ่ไปนีเ้ป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณ 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วันท า
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุจะใช้มูลคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้ 
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้
ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ใน
การค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุข้างต้นจะต้องเป็นราคาทีไ่ด้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว     
 
ทัง้นี ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ วันที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวันทีก่ าหนดราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุน จะหมายถึงวันดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีการสับเปล่ียนกองทุน วันที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาท าการที่บริษัทประกันชวิีตก าหนดไว้ 

- กรณีการสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัต ิวันที่สับเปล่ียนหนว่ยลงทุนหมายถึงวันที่ด าเนนิการสับเปล่ียนกองทุน
อัตโนมัติครัง้แรกและวันที่ด าเนนิการสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัตใินครัง้ถัดไป ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท าความตกลง
ไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

- กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมตัิ วันที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหมายถึง วันท าการถัดจากวันครบรอบทกุ
สามเดือนของกรมธรรม์  หรือตามรอบระยะเวลาอ่ืนใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท าความตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
 
วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุได้ทีบ่ริษัทประกันชีวิตทกุวันและเวลาท าการตามทีบ่ริษัท
ประกันชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมระบุจ านวนหนว่ยลงทุนที่ต้องการสับเปล่ียน 
(ไม่สามารถระบุเป็นจ านวนเงนิได้) ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนนิการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชวิีตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  หรือในกรณีที่จ านวนเงนิทีไ่ด้จากการ



ขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขัน้ต า่ที่บริษัทประกันชวิีตก าหนดในการน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทุนเปิด
ปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าวทันท ีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ 
    
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทุนไมไ่ด้ หากรายการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน
นัน้ได้เสร็จสิน้สมบูรณแ์ล้วไมว่่ากรณีใด ๆ  ทัง้สิน้ 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนงัสือยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุภายใน  10 
วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนนิการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัต ิบริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าส่ังครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพทส์อบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด 
 
        20.14.6 วันและเวลาในการขาย รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชวิีตได้ทกุวันและเวลาท าการที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถท ารายการเก่ียวกับกองทนุ ได้แก่ การซือ้หน่วยลงทุน (การช าระ
เบีย้ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชกีรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปล่ียน
กองทุน การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดส่วนลงทนุอัตโนมตัิได้โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
          20.14.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ:  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุมสิีทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหนว่ยลงทนุปกตทิีซ่ือ้หน่วย
ลงทุนของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดยีว ดังนี ้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มสิีทธิโอนเปล่ียนมอืหนว่ยลงทนุไม่ว่ากรณีใด
ทัง้สิน้ 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มสิีทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน  
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขาย
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกตา่งเมื่อซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะ
ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซือ้ และขายหนว่ยลงทุนไปยังบริษัทจดัการในนามของบริษัท
ประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมี
ความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 
 
          20.14.8 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
                      20.14.8.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทนุ 



                                     บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนนิการจัดส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจดัการ หรือแจ้งชอ่งทางการเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบ หรือด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
                     20.14.8.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
                                     บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนที่บริษัทประกันชวิีตก าหนด 
หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเตมิจากบริษัทประกันชีวิตได้โดยอาจมีคา่ธรรมเนียม ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องตรวจสอบเงื่อนไขตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
20.15 ภูมิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มภีูมิล าเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการเป็นภูมลิ าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
   
21.การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
กรณีบริษัทจดัการเป็น บลจ. ที่ไม่มีการจดัการกองอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนนิการตามกรณี
ต่าง ๆ  ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบัตงิานได้ 
    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
    2. ไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมที่ยังมิได้มกีารเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความต่อเนือ่งของธุรกิจหรือเงินกองทนุขัน้ต้น หรือไมส่ามารถ
กลับมาด ารงเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบัตงิานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน
หรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาด ารงเงินกองทนุได้และได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามปกติ 
    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 
    3. เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วันนับแตวั่นทีรู้่หรือควรรู้ว่าไมส่ามารถ
ด ารงเงินกองทุนได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทนุรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท า
หน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์เพ่ือไมใ่ห้กองทุนเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงทีม่ีการ
ด าเนินการเพ่ือเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไมข่ายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันท าการ 
 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุในวันทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการ
กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วัน
นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมทีม่ีก าหนด



ระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้มชี่วงเวลารับซือ้คนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วัน
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนนัน้รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุโดยไม่เก็บคา่ธรรมเนียมส าหรับการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งหฎหมายดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าส่ังนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทนุรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี ้การ
ลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทุนทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด  ๆให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทุนและบริษัทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเตมิตามมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 192/2 
และมาตรา 193/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทนุกับบริษัทจดัการ
กองทุนรวม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


