
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 การลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่งของการลงทนุผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่
หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ เมื่อเห็น
วา่การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุและผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืชีช้วนหรืออาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามที่มคี าสัง่ไว้ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ตดิตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Link)ได้ โดย      
ผู้ลงทนุควรติดต่อบริษัทประกนัชีวิตที่เก่ียวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

     กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแคพ็ 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ 

                     หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วมรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 



    

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

ค าจ ากดัความ  / ค านิยาม:  

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ  
 
หนงัสอืชีช้วน หมายถึง หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีมีรายละเอียดตามที่ ก าหนดโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย แบบหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่ประกอบด้วยสว่นสรุป
ข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบและ สว่นข้อมลูโครงการ  
 
กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ  
 
หนว่ยลงทนุ หมายถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ  
 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ ผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
การค้าหลกัทรัพย์ หรือ การจดัจ าหนา่ย หลกัทรัพย์ ท่ีเป็นหนว่ยลงทนุ ที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
 
บริษัทประกนัชีวิต หมายถงึ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิตและ
ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือการจดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการมอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลอื่นใดที่อาจด าเนินการดงักลา่วแทนหรือในนามของ
บริษัทประกนัชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ   
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  



    

 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์  
 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ใน  
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ใน  
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าการขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุ
ต้นทาง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศ   วา่
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วย จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท า
การท่ีค านวณ  
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น กรณีสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น กรณีสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมรีาคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  



    

 
บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อย กวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 

กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการ
จดัท างบการเงินรวม 
 

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและ จดทะเบียนกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการลงทนุ  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

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

ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ 
รวมถงึค าศัพท์ที่ปรากฏในหวัข้อประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“กลุม่กิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี 

ที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อสง่เสริมการพฒันาตลาด

พนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมูิภาคตามโครงการจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมติของที่ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชิก 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 
Banks (EMEAP) 

“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพยีงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิ
ที่ลงทนุไว้จนครบก าหนดอายขุองทรัพย์สนิ หรือครบอายุ



    

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุอง
กองทนุรวม 

“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะ
เป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme)  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แตไ่มร่วมถึงกองทนุ property  
กองทนุ infra และกองทนุ private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่                                 
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมาย
วา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ                                 
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ 
ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกั 
ในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุโครงสร้าง
พืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“กองทนุ private equity”  
 

กิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ใน
รูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของ
กิจการ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่
ด้วยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วม
ลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2. กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้
(ก) มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต่ 
2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการ
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เงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเข้าท า
สญัญาการลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุทางการเงินท่ี
ก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั 
โดยมีสว่นในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือ
การปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของ
กิจการดงักลา่ว           

“กองทนุ property” 

 

 

 

 

กองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่น 
รูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้                                           
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์                                 
2. ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทนุ                         
3. foreign REIT 

“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้า
เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
1. ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร
(speculate)                                                                                 
2. มีผลให้ความเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุ
ลดลง                                                                                             
3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
ทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความเสีย่ง                                            
4. สามารถลดความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทนุรวม 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก” ทรัพย์สนิดงันี ้                                                                              

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะ
ท านองเดียวกบัเงินฝาก                
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                    
3. สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร
ออมสนิ  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะ 
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ที่เทียบเคยีงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบั
ผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญา 
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์” ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด 
“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ 
“ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   
“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้                                                                                          

1.  ตัว๋เงินคลงั   
2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.                                                  
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงั
หรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้มีภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทย 
ที่รัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง  
หรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั แตไ่มร่วมถึง
ตราสาร 
ที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงิน 
ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่มีการอ้างอิง
จากหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” ศนูย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้                                                 
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จาก 
ผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย                                                                        
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนด
เก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้า 
โดยผู้ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินจิในการจดัการซือ้ขาย
เป็นประการอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอม 
ที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 
“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
“บง.” บริษัทเงินทนุ 
“บล.” บริษัทหลกัทรัพย์ 
“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภท 
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การจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ 
การอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท า 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวม 
ที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงิน
รวมให้พจิารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

“บริษัทใหญ่” 

 

 

“แบบ filing” 

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท า 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวม 
ที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงิน
รวมให้พจิารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ                                                                           
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง 
ซึง่ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนด 
ประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผกูพนั” ผู้ที่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงิน
ในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี 

“ศนูย์ซือ้ขาย derivatives” ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้                                                                                    
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า                                                                                     
2. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้
ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจาก
ส านกังาน 

“หนว่ย CIS” หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้                                                 
1. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อ 
ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล                                                               
2. หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หนว่ย infra” หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน
ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้                                                                      
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1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมาย
วา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ                                                                                                     
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุ
ในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. 
ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หนว่ย private equity”  หนว่ยของกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ 
หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสทิธิในทรัพย์สนิ
ของกิจการเงินร่วมลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไม่
วา่กิจการดงักลา่วจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่
ด้วยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วม
ลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้
      (ก)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุ
ตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ 
      (ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็น
ผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
      (ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเข้าท า
สญัญาการลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุทางการเงินท่ี
ก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั 
โดยมีสว่นในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือ
การปรับปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของ
กิจการดงักลา่ว 

“หนว่ย property” หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้                                                                                   
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
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การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์                                              
2. ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทนุ                                        
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ี
ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี 

ที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบาย 
การลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้                                                                                           
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือ                                                                           
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยี 
ในกิจการท่ีลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating 

Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน เว้นแต่ 
ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 
ของประกาศที ่ทน. 14/2560 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลือ่นย้ายความเสีย่ง
ด้านเครดิตของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่ง 
จากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 
ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มีภาระ
ผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินให้แกคู่ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การช าระหนี ้(credit event) 
ของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่งจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนยีมส าหรับการมีภาระผกูพนั
ดงักลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนี ้
ตามที่ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือ
สญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งด้าน FX 
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“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสาร 

หรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา 
แล้วแตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุ 

ที่จะใช้ในการค านวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ 

ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกั 
ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบ
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทรัสต์ 
หรือกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” ประเทศกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater Mekong 

Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการ 
มาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้  
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 

(Initial Public Offering) 
“issue rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
“issuer rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 
“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 
“MMF” กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใช้
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เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุ

โดยตรงหรือโดยอ้อมผา่นการลงทนุในตราสารหรือสญัญา
ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้
กองทนุมีความเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวม 
เพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

“notional amount” มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 
“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit 

derivatives อ้างองิถึง (obligation category & 
obligation characteristics) 

“options” สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
“P/N” ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการค านวณคา่

ตามมาตรฐานสากล 
“product limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
“PVD” กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

“regulated market”   ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิด
การเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้
ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่ว
อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ีท า
หน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะ
ท านองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse 
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repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  
“SET” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
“single entity limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ

คูส่ญัญา 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออก

ตราสารมถ่ิีนท่ีอยู ่ซึง่เป็นการประเมินความเสีย่ง 
ในการผิดนดัช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges 
มติพิเศษ 
 
 
 
 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
สามในสีข่องจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติเสยีงข้างมาก 

 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมาก 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

 



    

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมอลแค็พ  
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Aberdeen Standard Small Cap Fund    
 

1.3. ชื่อย่อ : ABSM  
 

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6.การก าหนดอายุโครงการ : ไมก่ าหนด  
 

1.7 อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วนั 

1.8 อายุโครงการถงึวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ): ไมก่ าหนด 

1.10 ลักษณะโครงการ: กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  
2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท  
 
2.2 เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.00   หนว่ย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  
 
2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 5,000.00  บาท  
 
2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00  บาท  



    

 
2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1,000.00   บาท  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนต า่กวา่ 1,000 บาทได้ในกรณี
จ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื : 100   หนว่ย  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการจ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนต ่ากวา่ 100 หนว่ย
ได้ในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 
2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า : 100   หนว่ย  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาก าหนดจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่กวา่ 100 หนว่ยได้ ใน
กรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม  : 
         บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต า่กวา่มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ตามที่โครงการระบุ
ไว้ได้ ในกรณีซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอืน่ใดตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร 
         บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนต า่กวา่ 1,000 บาท และ/
หรือ จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนต า่กวา่ 100 หนว่ยได้ในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร 
         บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาก าหนดจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่กวา่ 100 หนว่ย
ได้ ในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและประชาชนทัว่ไป  และน าไปลงทนุในตราสาร     แห่งทนุ ภายใต้การ
บริหารร่วมกนัของทีมงานท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านการลงทนุ ซึง่เน้นการวเิคราะห์หลกัทรัพย์ วิธีการเลอืก
หลกัทรัพย์ที่มีคณุภาพ และการกระจายการลงทนุอยา่งเหมาะสม    โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้
ลงทนุในระยะปานกลางและระยะยาว 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพเิศษ :  
 



    

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : 
การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 
 
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging) 
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดชันีชีว้ัด (active 
management) 
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและเหมาะสม 
ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 
อยา่งชดัเจนถงึวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัการเปลีย่นตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั
ดงักลา่ว ผา่นการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้  
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 
ลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
ภายใต้ระดบัราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทนุเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุและเน้นหนกัการลงทนุหุ้นของบริษัททีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีม่ีมลูคา่การตลาดไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ* 
(ณ วนัที่ลงทนุครัง้แรก)  สว่นที่เหลอืจะลงทนุในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



    

 
ทัง้นี ้อตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดจะกระท าภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึง่อาจมีบางขณะที่ไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้อนัเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไมป่กติหรือมีความจ าเป็น เช่น มีการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้
เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 
กองทนุอาจจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการลดความเสีย่ง 
(Hedging) แตก่องทนุจะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured 
Notes) 
 
แนวทางในการลงทนุจะเน้นในเชิงรุก (Active Management of Portfolio) โดยการเลอืกหุ้นท่ีมีคณุภาพ  
มีปัจจยัพืน้ฐาน  ซึง่เข้าหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรัพย์ที่ทีมงานของผู้จดัการกองทนุได้ก าหนดไว้ในสดัสว่นท่ี
เหมาะสม 
 
*ค านวณเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นซึง่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ีลงทนุ   
 
3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 
  
3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุน:  
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่                                                                                                                
                   1.1  ตราสารทนุ 
             1.1.1  หุ้น 
             1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิม่ทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right  หรือ 
                                    TSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มีสนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างองิ (underlying) เป็นหุ้น 
                                    หรือ share warrants 
             1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน 
                                    คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
      1.2  ตราสารหนี ้
             1.2.1  พนัธบตัร 
             1.2.2  ตัว๋เงินคลงั 
             1.2.3  หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 
             1.2.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 



    

             1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
             1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
             1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังาน 
                                    คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  
      1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
      1.4  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants หรือ DW) 
 
              2.  คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
                  ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมคีณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดงันี ้
                   2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลีย่นมือได้  (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่บริษัท
จดัการสามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุธิรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล 
                   2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนี ้
การค้า ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงักลา่วต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

    2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  

    2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
    2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
    2.4.7  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
    2.4.8  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
                   ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จา่ยหรือผู้ออก

ตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ด้วย 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS   
             1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย  ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ
ดงันี ้  
                  1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3 



    

                  1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้
กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่)   

            1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
            1.2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์  single entity limit ของกองทนุนัน้ 
            1.2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์  product limit  ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
            1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

                  1.3 กรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF MF ดงักลา่วต้องไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
 1.  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษัทเงินทนุ  (บง.) หรือ บริษัทเครดติฟองซิเอร์ (บค.) ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                   ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสนิ  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                                                  
              4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
             การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 1.  คูส่ญัญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) 
      1.2  บริษัทเงินทนุ (บง.) 
      1.3  บริษัทเครดติฟองซิเอร์ (บค.) 
      1.4  บริษัทหลกัทรัพย์ (บล.) 
      1.5  บริษัทประกนัภยั 
      1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) 
      1.7  กองทนุฟืน้ฟ ู
      1.8  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
      1.9  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
              2.  ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดงันี ้



    

                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศต้อง
มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                   2.2  B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็น
ผู้มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี 
                   2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่ึงก าหนดใช้เงินเมือ่ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                   2.4  B/E หรือ P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
             2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
             2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                  2.5  ตราสารหนีซ้ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลู
ราคาที่นา่เช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใด
อยา่งหนึง่ดงันี ้
            2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทียบเคยีง 
ได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
            2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
                  2.6  ตราสารหนีซ้ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลู
ราคาที่นา่เช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใด
อยา่งหนึง่ดงันี ้
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคยีงได้กบั 
credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 
                  2.7 ทรัพย์สนิอื่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเตมิ 
            3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
            4.  ข้อก าหนดเพิม่เติมที่ บลจ. ต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo  
                 4.1  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  ห้ามน าหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงันี ้
                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
               4.3  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวิธีการดงันี ้ 
                   มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
  ทัง้นี ้ราคาซือ้เทา่กบัราคาทีก่องทนุช าระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตรา
สารตาม reverse repo                                           



    

                 4.4  การด ารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้(ยกเว้นใน
กรณีที่เป็นการลงทนุของ Non-retail PF ไมต้่องน าวธีิการตามข้อนีม้าใช้ในการค านวณ) 
                        4.4.1  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount 
rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีที่มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. 
ต้องเรียกให้คูส่ญัญาโอนกรรมสทิธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่
กองทนุ เพื่อให้มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารทีซ่ือ้และทรัพย์สนิท่ีโอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 
4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ 
สิน้วนั มีมลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไมเ่กิน 5% 
ของราคาซือ้ แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ และมกีารก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ในสญัญา ซึง่ได้ก าหนดโดยพิจารณาถงึ
ปัจจยัความเสีย่งของคูส่ญัญา (counterparty risk) แล้วบริษัทจดัการจะไมด่ าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
                 4.5  การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดงันี ้
                        4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมี
การค านวณ 
                        4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่
กองทนุมีอยูก่บัคูส่ญัญารายเดียวกนัและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่
จากหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้หรือทรัพย์สนิท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่กิดจาก reverse repo รายการ
อื่นได้ 
                 4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถึงปัจจยัความเสีย่งของ
คูส่ญัญา หลกัทรัพย์ หรือตราสารท่ีซือ้แล้ว 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
             1.  คูส่ญัญา  ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คูส่ญัญาดงักลา่วกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธรุกิจหรือด าเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย 
                  1.1  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
                  1.2  ธปท. 
                  1.3  กองทนุฟืน้ฟ ู
                  1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
                  1.5  ธพ. 
                  1.6  บง. 
                  1.7  บล. 
                  1.8  บริษัทประกนัชีวิต 
                  1.9  กองทนุสว่นบคุคลท่ีมีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 



    

                  1.10  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                  1.11  นิติบคุคลอื่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดเพิม่เติม 
             2.  หลกัทรัพย์ที่ให้ยมื  ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ
หลกัทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์  
             3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องด าเนนิการดงันี ้
                 3.1  ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั  
                        3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออก
ตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                        3.1.5  B/E หรือ P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่
ดงันี ้
                                   3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
                                   3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
                        3.1.7  หนงัสอืค า้ประกนัท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่
กองทนุ  
                        3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไมม่ีนโยบายการ
ลงทนุในตราสารทนุ กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด้ 
                        3.1.9  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : MMF) 
                 3.2  ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสทิธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่
จะมีผลให้บริษัทจดัการสามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 
                 3.3  ห้ามน าหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสทิธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรือท าให้ไมส่ามารถบงัคบั
ตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง 
                 3.4  ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั มากกวา่หรือเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม 
                 3.5  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้
                        3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
                        3.5.2  บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี ้
                                  3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้มี
ภาระผกูพนั 
                                  3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออก
ตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 



    

                                  3.5.2.3  P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใด
ดงันี ้
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น 
issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
              4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา  ให้ใช้สญัญาทีม่ีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญา
ยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
              1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
                   1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ตามสว่นท่ี 1 นี ้
                   1.2  อตัราดอกเบีย้ 
                   1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
                   1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
                   1.5  underlying อื่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
                  ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคา
ปัจจบุนั(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)  เทา่นัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นท่ี
ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันดีงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
              2.  เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
                   2.1  กรณีกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 
                   2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
                                    2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. 
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives                               
                   2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มสีทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
                     
              3.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 



    

      บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอตอ่
ภาระท่ีกองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด  
 
              4.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมวีตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
 ในกรณีที่บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความเสีย่ง 
การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด 
              5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
                   บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
       5.1  ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทกุวนัท่ี 
15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บริษัทจดัการให้ค านวณและ
แจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
       5.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
       5.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจดัการร้องขอได้ 
              6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
                   บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
       6.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
       6.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
                                      6.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่  ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความ
เสีย่งด้านเครดิตทีเ่ก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดย
คูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ 
ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไมว่า่ obligation จะมเีพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมี
หน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระ
ราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุ
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
                                   6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่ง
ของสนิทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสีย่ง
มีภาระผกูพนัท่ีจะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัทีอ้่างองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และ
สว่นท่ีลดลง (ถ้าม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอน
ผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกันความเสีย่ง จนกวา่
จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 



    

                    6.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
                           6.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
                           6.3.2  ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
ที่ credit derivatives นัน้อ้างองิเสือ่มเสยีไป 
                           6.3.3  ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
              7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
                   บลจ. ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
   7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
   7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก ่ ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งด้าน
เครดิตทีเ่ก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่
อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด 
credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ในกรณีที ่
ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไมว่า่ obligation จะมเีพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมี
หน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระ
ราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุ
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรัพย์อ้างอิงทีเ่กิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผกูพนัท่ีจะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และ
สว่นท่ีลดลง (ถ้าม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอน
ผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกวา่
จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 
       7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
                           7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
                           7.3.2  ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ 
credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 
                           7.3.3  ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
  



    

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม : 
อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย 

 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 หนว่ย CIS  ไมเ่กิน 10% ของแตล่ะกองทนุรวม  

3 เงินฝาก หรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
3.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกนั (ไมร่วมเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ) 

ไมเ่กิน 20%  
 
      

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอยีด  
                 ตามแบบ filing 
       4.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบั 
                  แตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้  
                  มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
                  4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท 
                               เครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ 
                               สถาบนัการเงิน  
                  4.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                  4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                  4.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                  4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
                  4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด  
                               ยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                  4.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศ 
                               ไทย  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
  



    

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                  4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                  4.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 
    4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
    4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
    4.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
5.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสาร
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 
5.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถึงบริษัทที่อยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซือ้ขายใน SET) 
5.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
 
5.4  DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
 
5.5  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
       5.5.1  reverse repo 
       5.5.2  OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ

ใน benchmark + 5% 
 

 

6 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
  



    

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่

ในกลุม่กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศ
ของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
   1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือทีอ่ยูอ่าศยั                      
   (ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

  รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี เว้นแต่
เป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่ตาม
รอบอายกุองทนุ  
 
 
  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุคงเหลอื 
< 6 เดือน  ทัง้นีเ้ฉพาะ MF ที่มีอายโุครงการ > 1 
ปี  
      
 
 
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  B/Eหรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MF ได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนีแ้ตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ  ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
      2.3.1  มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในสว่นท่ี 
1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 



    

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
คูส่ญัญา (single entity limit) 
      2.3.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating    
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ 
buy & hold ที่ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบั
อายกุองทนุ) 

3 reverse repo 
 

ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
 

5 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
5.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)  
5.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต า่กวา่ที่สามารถ
ลงทนุได้ (non-investment grade/unrated)(หมายความ
รวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ 
regulated market และ ทีมี่ข้อมูล public และ non-
public)   

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

** ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไมม่ข้ีอก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่ 

7 หนว่ย CIS  ทกุกองทนุรวมกนัไมเ่กิน 20% 
 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราสว่น  



    

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทนุของ MF (ที่มิใชก่องทนุรวม
วายภุกัษ์)ทกุMF รวมกนัภายใต้การจดัการของ 
บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุ
รวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย) 
 

1.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน 
(financial liability)5  ของผู้ออกตราสารรายนัน้ 
ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ โดยไมใ่ห้นบัรวมมลูคา่
หนีส้นิดงักลา่วของเจ้าหนีท้ี่มีความเก่ียวข้องกบัผู้
ออก เช่น เงินกู้ยมืจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็น
ต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่หีนีส้นิทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 
3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อ
นีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี ้
โดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี credit rating อยู่
ในระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมม่ี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 



    

5  หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
“ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิม่เติม” 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศ
ไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ 
MF หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2)จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
 



    

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1)  ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมีคณุสมบตัิที่
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพย์สนิที่กองทนุสามารถลงทนุได้อกีตอ่ไป บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
       (1.1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัท่ีทรัพย์สนิขาด
คณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
        (1.2)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่
ต้องไมเ่กินกวา่ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามสว่นท่ี 5 ข้อ (4) กรณี
เป็นกองทนุรวม  
        (1.3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้จ าหนา่ยทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีการ
เปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิด
กรณีดงักลา่ว 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม ข้อ 1(1.2) บริษัทจดัการจะจดัท า
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
 
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
       (2.1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบ
ระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
       (2.2)  ไมล่งทนุเพิ่มเตมิในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุท่ีก าหนด 
       (2.3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามสว่นท่ี 5 ข้อ 4 
                 (ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตาม 
สว่นท่ี 3 ข้อ 1  
                  (ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามสว่นท่ี 5 ข้อ (2) 
(2.3) (ก)      
        (2.4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม



    

อตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 
        (2.5)  ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้
เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) ตามที่ก าหนดในสว่นที่ 4 นอกจากการปฏิบตัติาม สว่นท่ี 5 ข้อ 2 (2.1) 
ข้อ 2 (2.2) ข้อ 2 (2.3) และข้อ 2 (2.4) แล้ว บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันีด้้วย 
                 (ก)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนทีเ่กินอตัราสว่นการลงทนุ  เว้นแตก่รณีจ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
                  (ข)  ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้   
 
การด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ (2.1) ถึง (2.5) มิให้น ามาใช้กบักองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพยีงครัง้เดียว โดยถือ
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้จนครบก าหนดอายขุองทรัพย์สนิ หรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายุ
ของกองทนุรวม (กองทนุ buy &hold)  และกองทนุรวมฟีดเดอร์ในสว่นท่ีเป็นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมหรือหนว่ยของกองทนุตา่งประเทศที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีใน
กิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ (1.1) หรือข้อ (1.2) แล้วแตก่รณี 
       1.1 ในกรณีกองทนุรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้ก่อนวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ หากปรากฎวา่มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุร่วมหรือหนว่ยของกองทนุ
ตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการที่ลงทนุ (Concentration 
limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั 
           (1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังานและผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3วนัท าการนบัแตว่นั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
           (2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเตมิโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฟีดเดอร์
ดงักลา่วที่ได้จดทะเบยีนไว้กบัส านกังานแล้ว จนกวา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุ
ตา่งประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 
           (3) ในกรณีทีม่ีการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุตา่งประเทศทีม่ีผู้ รับผิดชอบ
การบริหารจดัการกองทนุดงักลา่วเป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษัทจดัการกองทนุรวมตาม
ภาคผนวก 6 และมกีารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยอื่นใดจากกองทนุรวมฟีดเดอร์หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
ลกัษณะที่ซ า้ซ้อนกบักองทนุรวมหรือกองทนุตา่งประเทศ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุทราบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงดงักลา่ว รวมถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยนัน้ ภายใน30 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
           (4) ในกรณีที่อตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้วให้จดัท ารายงานข้อมลู
เก่ียวกบั ช่ือ จ านวนอตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีอตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัสง่
รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีอตัราสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้ 
     1.2 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้หลงัวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2559  ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้หากปรากฎวา่มกีารลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุ



    

ตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration 
limit) เป็นเวลา 5 วนัทท าการติดตอ่กนั 
             (1) ด าเนินการตามข้อ 1.1 (1) และ (4) 
             (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลา 180 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
             (3) หากบริษัทจดัการสามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ ให้จดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีอตัราสว่นเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ บริษัทจดัการจะไมล่งทนุ
เพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด และจดัท ารายงาน
ข้อมลูตามรายการข้างต้น พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และจดัสง่
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์  ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบ
ระยะเวลาตาม (2) 
 
(3) ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแตต่อ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามสว่นท่ี 5 ข้อ (2) โดยอนโุลม  
      (3.1)  กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดมินัน้ 
      (3.2)  กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  
 
(4) ในกรณีที่มเีหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทนุ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในสว่นท่ี 5 ข้อ (1) (1.2) หรือส่วนที่  5 ข้อ (2) วรรคหนึง่ (2.3) (ข) หรือบริษัทจดัการ
มีความเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ  บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการ
ตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการ
ของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้่องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่ว
ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 
  
  



    

ส่วนที่ 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
     (1.1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มกีารลงทนุไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่
บริษัทจดัการ 
      (1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 
 
2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ี
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
      ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจดัให้มวีิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดย
วิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ี
สดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ีผลใช้บงัคบั 
บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เติม   
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
    4.1 การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ                                    : ไมม่ี 
    4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ                        : ไมม่ี 
    4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ)  : ไมม่ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : 
         - บริษัทจดัการ 
         - ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน    
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
 
  



    

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน และการจองซือ้หน่วยลงทุน  
ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และสามารถท าการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื ตัง้แตว่นัท่ี 16-31 พฤษภาคม 2548 ในระหวา่ง
เวลา 9:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ซึง่เป็นวนัท าการ ในราคาหนว่ยลงทนุละ 10 บาท  
 
5.2.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน:  
1. ผู้ลงทนุสามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และการจองซือ้หนว่ย
ลงทนุจะต้องไมน้่อยกวา่ 5,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด และใบค าสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชีตามข้อ 5.2.6 “เอกสารหลกัฐานใน
การเปิดบญัชี” และช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวน ณ ที่ท าการบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน ตามวนัและเวลาทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน  
 
2. ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด ค าสัง่หกับัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ 
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกั
บญัชีเดยีวกนักบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืท่ีรับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค หรือ ดราฟต์
ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ สัง่จา่ยเป็น 2 กรณีดงันี ้ 
 1) กรณีช าระเงินผา่นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) สัง่จา่ยในนาม “บญัชี
จองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมอลแค็พ” หรือ  
 2) กรณีช าระเงินผา่นธนาคารพาณิชย์อื่นๆ สัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ.อเบอร์
ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั” 
 
3. หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุจากผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน โดยค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามค าสัง่หกั
บญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็ตามจ านวนแล้ว 
 
4. บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ตามที่สัง่ซือ้และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตาม
จ านวนแล้ว  
 
5.2.3 การเก็บรักษาค่าจองซือ้หน่วยลงทุน:  
เงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุนีจ้ะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บญัชีจองซือ้
หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดนีสแตนดาร์ดสมอลแค็พ” ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ หรือ “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั” ที่ธนาคาร
พาณิชย์อื่น ซึง่ดอกผลในชว่งดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 



    

 
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน:  
ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามทีจ่องซือ้ หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็
จ านวนแล้ว ในกรณีทีม่ีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ การจดัสรรหนว่ยลงทนุในการจองซือ้เป็นดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุจองซือ้พร้อมกนัและจ านวน
หนว่ยลงทนุมีไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจองซือ้ (Pro-rata) ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  
 
ทัง้นี ้สทิธิในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนได้จดแจ้ง ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรหนว่ย
ลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรับรอง
สทิธิในหนว่ยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ 
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
 
5.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน:  
เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรกแล้วปรากฏวา่จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 
10 ราย บริษัทจดัการจะยตุกิารจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุและให้ถือวา่การอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมสิน้สดุลง 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในการคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 
และสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี:  
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอยีดและข้อความ
ตา่ง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้ชดัเจนและครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และแนบเอกสารประกอบการเปิด
บญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสอืเดินทาง ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง และ  
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  



    

1. ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ออกไว้มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน) ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ความถกูต้อง 
 2. หนงัสอืมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสอื
รับรองกระทรวงพาณิชย์  
3. ตวัอยา่งลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
5. ส าเนารายงานการประชมุ (ถ้ามี)  และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน สัง่จองหนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือ
แรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในการออกเสยีง และผู้เสยีภาษีเงินได้จากเงินปันผล (ถ้ามี) เว้นแต ่ผู้จอง
ซือ้หนว่ยลงทนุจะตกลงร่วมกนัเป็นอย่างอื่น  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
       - บริษัทจดัการ 
       - Internet 
       - ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชี ได้ที่ท าการทกุแหง่ของ
บริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะเร่ิมเปิดรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 7 วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก  
บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่ และข้อ 12. “การหยดุขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 
6.2.5 “ข้อจ ากดัในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ”  
 
6.2.1. วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัและเวลาท า
การของธนาคารพาณิชย์ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
6.2.1.1. ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบเุป็น
จ านวนเงินซึง่ไมน้่อยกวา่มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ตามที่โครงการระบไุว้ส าหรับการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ พร้อมช าระเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
6.2.1.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ จะต้องสง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการเปิดบญัชีตามข้อ 
5.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี”  (กรณียงัไมเ่คยมีบญัชีมาก่อน) และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  



    

 
6.2.1.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ หรือหกับญัชีบตัรเครดิต  หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์ต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดยีวกนักบับริษัทจดัการหรือที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็ค หรือดราฟต์
ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่ จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
(ประเทศไทย) จ ากดั” (บญัชีกระแสรายวนั) และ/หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป ซึง่
บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

- ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 

- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ ส านกังานใหญ่ 

- ธนาคารื กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ 

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดรูายละเอียดข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ทีใ่นเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-
asset.co.th) 
 
โดยหากเช็คหรือดราฟต์ไมส่ามารถน าฝากเพื่อเรียกเก็บเงินได้ทนัภายในวนัเดยีวกนักบัวนัท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไปในราคาหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปนัน้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะยกเลกิค า
สัง่ซือ้นัน้ๆทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประสงค์จะท า
รายการตอ่ไปจะต้องท ารายใหมต่ามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้อีกครัง้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรสอบถามบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบัเง่ือนไขการสัง่จา่ย รวมทัง้
รายช่ือของธนาคารท่ีมีบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการหกับญัชีบตัรเครดิต แตไ่มส่ามารถด าเนินการหกั
บญัชีบตัรเครดิต หรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดติหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุมีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยหากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ประสงค์จะท ารายการตอ่ไปจะต้องท ารายการใหมต่ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อกีครัง้ 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการหกับญัชีบตัรเครดิต โดยหากมีการ
เปลีย่นแปลงใด ๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 

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


    

6.2.1.4 บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในวนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ โดยใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ี
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมในการขายหนว่ยลงทนุ
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ สทิธิใน
ฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้จดแจ้งผู้สัง่ซือ้ที่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว จะท าในวนัท าการ
ถดัจากวนัท าการซือ้หนว่ยลงทนุจ านวนนัน้  
 
6.2.1.5 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  อาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) 
ตามที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้  โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัท
จดัการและได้รับการยืนยนัการรับค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของ
เอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมกีารสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส ์
หากปรากฎวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
มายงับริษัทจดัการ 
 
หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือบริษัทจดัการ
ไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั  ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่ซือ้ที่ได้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้สัง่ซือ้ยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่ทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
6.2.1.6 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิม่เติมที่
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  
ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ี
ก าหนดโดยบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการ
ตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทาง
ดงักลา่ว  โดยหากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุผา่นทางช่องทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ  
 



    

6.2.1.7 ผู้สัง่ซือ้ที่ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  จะเพิกถอนการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทจดัการ 
 
6.2.2. วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกงวด โดยหกัเงนิจองซือ้หน่วยลงทุนจากบัญชีเงนิฝากธนาคาร
พาณิชย์ที่มีข้อตกลงในการท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
6.2.2.1. ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือนในเวลาใดๆ ในแต่
ละเดือน ในจ านวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด ด้วยการให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท าค าสัง่
ซือ้และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
หรือบญัชีอื่นใดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงเก่ียวกบัการหกัโอนเงินเพื่อช าระคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
 6.2.2.2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะด าเนินการดงักลา่วจะต้องติดตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนเพื่อยื่น “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มที่เรียกช่ืออืน่ใดในท านอง
เดียวกนั)      และมอบอ านาจให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ จดัท าค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
และแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัเงินจากบญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีไว้กบัธนาคารพาณิชย์ได้  ซึง่จะเร่ิมด าเนินการ
ได้ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับแจ้งผลการอนมุตัใินการหกัโอนเงินจากบญัชีจากธนาคารพาณิชย์ที่เก่ียวข้องแล้ว และ
การอนมุตัดิงักลา่วจะยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพกิถอนค าสัง่โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ ก่อนวนัยกเลกิการซือ้หนว่ยลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไปยงับริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตดิตอ่ไว้ 
 
6.2.2.3. ในการมอบอ านาจให้ด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทกุเดือน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบช่ืุอ “กองทนุ
เปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมอลแค็พ” และจ านวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้ ซึง่จะต้องไมต่ า่กวา่ครัง้ละ 5,000 บาท และ
วนัท่ีให้หกัโอนเงินในบญัชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะได้จดัท าค าสัง่ซือ้และ
แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ. 
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายใดๆ ของแตล่ะเดือนตามความ
ประสงค์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัโอนเงินในวนั   ท า
การถดัไปเพือ่ซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
6.2.2.4. กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงให้หกัโอนเงินเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแจ้งให้บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบวา่ไมส่ามารถหกัโอนเงินจากบญัชีดงักลา่วเพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุ     ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ  บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ในงวดดงักลา่ว
ทนัทีโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ และจะไมห่กับญัชีเงินฝากย้อนหลงัส าหรับงวดที่บญัชีเงินฝากมเีงินไม่
เพียงพอท่ีจะช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  



    

 
6.2.2.5. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบคุวามประสงค์ทีจ่ะซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงิน
ฝากมีไมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หนว่ยลงทนุได้ครบทกุกองทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุให้เฉพาะรายการของกองทนุท่ีธนาคารพาณิชย์แจ้งวา่สามารถหกั
โอนเงินได้ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะไมแ่จ้งหกับญัชีเงินฝากย้อนหลงัส าหรับรายการ
ซือ้ของกองทนุท่ีบญัชีเงินฝากมเีงินไมเ่พียงพอท่ีจะช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.2.6. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการแก้ไข  “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร”   ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกรอกค าขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก “ใบค าขอช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยหกับญัชีธนาคาร” ฉบบั
ใหม ่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีจะมีการหกับญัชี  
 
6.2.2.7. บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างองิได้  
 
6.2.2.8. ผู้สัง่ซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ที่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท าการหกัโอนเงินจากบญัชีของผู้สัง่ซือ้เรียบร้อยแล้วไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
6.2.2.9. บริษัทจดัการจะขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้หนว่ยลงทนุ 
และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีตามข้อ 
11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่ หรือข้อ 12. “การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”   
 
6.2.3 การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
6.2.3.1 คุณสมบัตขิองผู้ขอใช้บริการ  
บริษัทจดัการจะให้บริการขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ที่ได้รับการอนมุตัิให้หกับญัชีเงินฝาก
จากธนาคาร และได้รับการอนมุตัิให้เปิดบญัชีกองทนุและให้ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็จากบริษัทจดัการ
เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  
 
6.2.3.2 ขัน้ตอนการขอใช้บริการ  
ผู้ ถือหนว่ย หรือผู้สัง่ซือ้ที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้
บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือ
สามารถสัง่พิมพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความ
ให้ชดัเจนและถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงับริษัท
จดัการ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ   
  
ผู้ขอใช้บริการ ต้องด าเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้สามารถด าเนินการหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยูก่บัธนาคารดงักลา่วและโอนมายงับญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ
เพื่อช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคาร



    

พาณิชย์เรียกเก็บจากลกูค้าเมื่อมคี าสัง่ให้หกัและโอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอื
แจ้งรหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ค าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยบริษัทจดัการ
จะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆที่เกิดจากการท่ีบคุคลท่ีไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
6.2.3.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ  
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั   ท าการและ
วนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) โดยจ านวนเงินในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ต้องไมน้่อยกวา่
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้โครงการ (ถ้ามี)  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการ
สัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่
เป็นรายการสัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป  
 
กรณีท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการสัง่ซือ้ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนั
ท าการแรกที่เปิดด าเนินการ  
 
บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการของ
ผู้ใช้บริการเทา่นัน้  
 
การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีที่ท ารายการผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่
ผู้ใช้บริการระบไุว้ โดยในกรณีที่ ไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วได้ หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ ไมว่า่ด้วยเหตุ
ใด       ระบบจะไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการท ารายการดงักลา่วหรือบริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ดงักลา่วทนัที 
แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการสัง่ซือ้ใหมไ่ด้ตามปกติ  
6.2.3.4 เงื่อนไขการใช้บริการ  
 1. ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ใช้บริการมีหน้าทีใ่นการศกึษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท า
รายการตามที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน  
 2. รายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไป
ให้หรือใช้รหสัผา่นท่ีมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เนต็โดยผู้ ถือหนว่ย ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนั
ผู้ใช้บริการเสมือนวา่ผู้ใช้บริการได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรง
ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุ  



    

 3. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายการใดในระบบ
ของบริษัทจดัการแล้ว ผู้ใช้บริการจะเพิกถอนรายการดงักลา่วไมไ่ด้ เว้นแตก่รณีจ าเป็นท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร
 4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่
นอกเหนือความควบคมุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ได้ทนัที โดยไมต้่อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนั
ท าการก่อนการด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ  
 6. การให้บริการขายหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพยีงวิธีการขายหนว่ยลงทนุท่ี
บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ ใช้บริการเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์
ใดที่มิได้กลา่วไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในสว่น
อื่นของโครงการ  
 
6.2.4 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วธีิการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้
ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
 
6.2.5. ข้อจ ากดัในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  
ในบางกรณีบริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หากค าสัง่ซือ้ดงักลา่ว จะมีผลให้ผู้ลงทนุราย
นัน้ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
6.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฎิเสธไมรั่บ และ/หรือ ระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือ
ยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น ในกรณีใดๆดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
-ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของ
โครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
-ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของโครงการ
ตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 



    

-กรณีอื่นๆตามที่บริษัทจดัการเหน็วา่มคีวามจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควรเพือ่รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ  
 
- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ หรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : 
7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
        - บริษัทจดัการ 
        - Internet 
        - ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
       - รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธีิการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ : 
1.  วิธีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
                 ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท า
การซือ้ขายโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องสง่ค าสัง่ขายคืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในวนั
ท าการของธนาคารพาณิชย์ตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถงึ 13.00 น. โดยบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนจะเปิดรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน  7  วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน  ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน 
หรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการ  และเป็นตามที่ก าหนดไว้ในเง่ือนไข ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

                      ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อม
รับรองส าเนาถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้  โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจดัการและ
ได้รับการยืนยนัการรับค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่วก่อนจึงจะถือวา่รายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีการสง่
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
                     หากปรากฎวา่มเีหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมม่ีการสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 



    

                      หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั หรือ
บริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหนว่ยลงทนุยินยอมและตกลงยอมรับการ
ด าเนินการตามค าสัง่ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 
 
หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้
บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ีก าหนดโดยบริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทางดงักลา่ว  โดย
หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่น
ทางช่องทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
   1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ จะต้องระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนให้ชดัเจน โดยในกรณีที่ระบเุป็นจ านวนเงินจะต้องไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท หรือ ในกรณีที่
ระบเุป็นจ านวนหนว่ยจะต้องไมต่ า่กวา่ 100 หนว่ย ของการสัง่ขายคืนในแตล่ะครัง้  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิใน
การพิจารณารับรายการมลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนต ่ากวา่ 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการ
ขายคืนต ่ากวา่ 100 หนว่ยได้ในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร         
  2. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วเป็นผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื
ในบญัชีต า่กวา่ 100 หนว่ย  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ
ในการคงจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืขัน้ต ่า 
 3. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้  
 4. บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่" 
หรือข้อ 12. "การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  หลงัจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้รับ “ใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ตรวจสอบความ



    

ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนของใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้ว โดยจะสง่มอบส าเนาใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบค าสัง่ขาย
เพื่อประกอบในการท ารายการ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (ส าหรับบคุคลธรรมดา) หรือ หนงัสอื
รับรองและหนงัสอืมอบอ านาจ (ส าหรับนิติบคุคล) ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 5. บริษัทจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีส าหรับ
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท า
การนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเปิดไว้กบั
ธนาคารตามที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือจา่ยเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
          บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการให้บริการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ส าหรับบางธนาคารท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร และบริษัทจดัการสามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือของธนาคารดงักลา่ว
ได้ ทัง้นีห้ากมคีา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ย
นัน้เอง  ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องตรวจสอบรายช่ือธนาคารท่ีสามารถโอนเงินเข้าบญัชีได้จากทางบริษัทจดัการ 
หรือในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารท่ีอยูใ่นรายช่ือธนาคารท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ บริษัท
จดัการจะช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการหกักลบเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุท่ีได้รับทัง้จ านวนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึง่ไป
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
 6. สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้วเทา่นัน้  
 7. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยืน่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้
ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุตามสัง่" และข้อ 12. "การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อ
ได้รับการอนมุตัจิากบริษัทจดัการก่อน  
 8. การลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่" หรือข้อ 12. "การหยดุ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”  
                           9. ในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้      และผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน
เงิน บริษัทจดัการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ จะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมก าหนด  
                            10. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคนืหนว่ยลงทนุไมไ่ด้  หากรายการขายคืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



    

 
 2. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
 2.1  คุณสมบตัิของผู้ขอใช้บริการ 
 บริษัทจดัการจะให้บริการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ ถือหนว่ยที่
ได้รับการอนมุตัใิห้ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  
 
 2.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
 ผู้ ถือหนว่ยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์ม
ค าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน  หรือสามารถสัง่พมิพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจดัการ(www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอก
ข้อความให้ชดัเจนและถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงั
บริษัทจดัการเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ 
 
 เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการจดัสง่หนงัสอืแจ้งรหสัผา่นให้ผู้ ถือหนว่ยทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยให้ไว้หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้
ขอใช้บริการทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอเิลก็ทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้
ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ ถือหนว่ยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดย
บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆทีเ่กิดจากการที่บคุคลที่ไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการ
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
  



    

 
 2.3  หลกัเกณฑ์การให้บริการ 
 ผู้ ถือหนว่ยสามารถใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  
 กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด 
จะถือวา่เป็นรายการขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการขายคืนของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป 
 กรณีท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการขายคืนของวนัท าการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัท าการแรกที่เปิดด าเนินการ 
 บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการ
ท ารายการของผู้ ถือหนว่ยเทา่นัน้ 
 
 2.4  เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยมีหน้าที่ในการศกึษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนด
ไว้ให้ครบถ้วน   
2. รายการสัง่ขายหนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เนต็โดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือใช้รหสัผา่นท่ี
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ถือหนว่ย ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ ถือหน่วยเสมือนวา่ผู้ ถือ
หนว่ยได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการและเง่ือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ 
3. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการขายคืนหนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจดัการ
แล้ว ผู้ ถือหนว่ยจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนรายการดงักลา่วได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวนัท่ีจะมีผล
เป็นการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูน่อกเหนือความ
ควบคมุ  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนการ
ด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ  
6. การให้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ
ก าหนดเพิ่มเติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใดที่มิได้กลา่ว
ไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นอื่นของโครงการ 
  



    

 
 3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ  
        บริษัทจดัการอาจน าเสนอวธีิการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 
Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั   
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถงึวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วธีิการรับซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้
ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
                            4. กรณีที่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัท าการก่อนหน้า ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเลอืกรับช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์ได้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อ 9 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการ 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
7.7. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
7.8. รายละเอยีดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เติม : 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ : 
        - Internet 
        - บริษัทจดัการ 
        - ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เติม : 
8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเทา่นัน้ 
การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึง่ (“กองทนุต้นทาง”) เพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการระงบัการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุชัว่คราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัท
จดัการเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 

 8.2.1.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้



    

คืนได้ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ถึง 13.00 น. โดยจะเร่ิมสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ภายใน 
7 วนัท าการหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก  
 
 8.2.1.2 ราคาขายและรับซือ้คนืกรณีสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  
 ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุมีหลกัเกณฑ์ในการค านวณดงันี ้ 
 (1) ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทางให้ใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นถือหนว่ยลงทนุ 
หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง (ถ้ามี - โดยคา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจะ
น าไปรวมเป็นทรัพย์สนิของกองทนุปลายทาง)  
 (2) ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทางให้ใช้ราคาขาย ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุบวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง เว้นแตเ่ป็นการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ
โดยมีกองทนุต้นทางเป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) และกองทนุต้นทาง
ดงักลา่ว มิได้มกีารค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัไป ให้ใช้ราคาขายทีค่ านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ี 4 หลงัจากวนัท่ีบริษัท
จดัการท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขา
เข้า)  บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)   
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงวนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหน้าด้วยวิธีการปิดประกาศหน้าส านกังานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัทจดัการ  โดยวนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าจะไมเ่กิน 5 วนั
ท าการหลงัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

โดยเงินท่ีได้จากการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะโอนเข้าบญัชีกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัท าการหลงัจากวนัสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ อนึง่ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและรับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ย
ลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูคา่ที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 8.2.1.3 วิธีการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  
             ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นได้ทกุวนัท าการระหวา่งเวลา
เปิดท าการธนาคารพาณิชย์ถึง 13.00 น. โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินท่ีต้องการสบัเปลีย่น เมื่อเจ้าหน้าทีต่รวจ
ค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว     เจ้าหน้าทีจ่ะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ
ที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
                          ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยูท่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจดัการก าหนดได้  โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจดัการและ
ได้รับการยืนยนัการรับค าสัง่ผา่นทางช่องทางดงักลา่วก่อนจึงจะถือวา่รายการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงวา่จะจดัสง่ต้นฉบบัของเอกสารมายงับริษัทจดัการภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีการสง่
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 



    

                          หากปรากฎวา่มีเหตขุดัข้องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

                          หากข้อมลูที่สง่มาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์กบัเอกสารต้นฉบบัท่ีสง่มาไมต่รงกนั 
หรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั  ไมว่า่จะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการไปตามค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยินยอมและตกลง
ยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่ตามโทรสารหรือไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วทกุประการ 

หมายเหต ุ
ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมไ่ด้เปิดให้บริการสง่ค าสัง่ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการได้โดยผา่นทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท าความตกลงร่วมกบับริษัทจดัการ  ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุแตล่ะรายจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้
บริการช่องทางดงักลา่วแล้วผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการท่ีก าหนดโดยบริษัท
จดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนินการตามค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางช่องทาง
ดงักลา่ว  โดยหากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมไ่ด้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุผา่นทางชอ่งทางนี ้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัไมไ่ด้มีการสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมายงับริษัท
จดัการ  

บริษัทจดัการจะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 
 1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switch out) จะต้องระบจุ านวนเงินหรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปลีย่นให้ชดัเจน โดยในกรณีที่ระบเุป็นจ านวนเงินจะต้องไมต่ า่กวา่ 1,000 บาท 
หรือ ในกรณีที่ระบเุป็นจ านวนหนว่ยจะต้องไมต่ ่ากวา่ 100 หนว่ย ของการสัง่สบัเปลีย่นในแตล่ะครัง้  บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการมลูคา่ขัน้ต า่ของการสบัเปลีย่นต ่ากวา่ 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหนว่ย
ลงทนุขัน้ต ่าของการสบัเปลีย่นต า่กวา่ 100 หนว่ยได้ในกรณีจ าเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร         
 2. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้วเป็นผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชีต ่ากวา่ 100 หนว่ย บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ
ในการคงจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืขัน้ต ่า 
 

 3. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switch out) จากกองทนุนี ้หากจ านวน
เงินทัง้หมดที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุมีไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุอื่น (กองทนุปลายทาง) 
ตามมลูคา่ขัน้ต ่าที่ระบไุว้ในโครงการของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินไปซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ 



    

แตจ่ะช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ระบไุว้ในค าขอเปิด
บญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 4. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switch In) จากกองทนุอื่น (กองทนุต้น
ทาง) มายงักองทนุนี ้(กองทนุปลายทาง) และจ านวนเงินท่ีได้ไมเ่พยีงพอท่ีจะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
ยกเว้นให้น าเงินจ านวนดงักลา่วมาซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีต้ามที่ระบไุว้ในค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้  
 ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน     และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืยงัไมส่ามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ เนื่องจากอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไม่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่" และข้อ 12. "การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะถือวา่เป็นค าสัง่
สบัเปลีย่นของวนัแรกที่จะเปิดท าการสบัเปลีย่นครัง้ตอ่ไป 
 ทัง้นี ้เง่ือนไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น อาจจะเปลีย่นแปลงได้ภายใต้วธีิการท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 ผู้สัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
8.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต  
 8.2.2.1 คุณสมบัตขิองผู้ขอใช้บริการ 
 บริษัทจดัการจะให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ ผู้ ถือหนว่ยที่ได้รับการ
อนมุตัิให้ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้  
 
 8.2.2.2 ขัน้ตอนการขอใช้บริการ  
 ผู้ ถือหนว่ยที่ประสงค์จะใช้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอ
ใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เนต็ ซึง่จดัให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
หรือสามารถสัง่พมิพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอก
ข้อความให้ชดัเจนและถกูต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักลา่ว และสง่กลบัมายงั
บริษัทจดัการเพื่อพจิารณาอนมุตัิ  
 
 เมื่อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัคิ าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการ
จดัสง่หนงัสอืแจ้งรหสัผา่นให้ผู้ ถือหนว่ยทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ีผู่้ ถือหนว่ยให้ไว้หรือจดัสง่รหสัผา่นให้ผู้ขอใช้บริการ
ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ไปยงัที่อยูท่างอิเลก็ทรอนิกส ์( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ใน
แบบฟอร์มค าขอใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่รหสัผา่นนีผู้้ ถือหนว่ยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดย
บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆทีเ่กิดจากการที่บคุคลที่ไมใ่ชเ่จ้าของน ารหสัผา่นไปใช้ท ารายการ
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 8.2.2.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ  
 ผู้ ถือหนว่ยสามารถใช้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุ
วนัท าการและวนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  



    

 
 กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือวา่
เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้  
 
 กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุใด จะถือวา่เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนัถดัไป  
 
 กรณีท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท าการ จะถือวา่เป็นรายการสบัเปลีย่นของวนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุวนัท าการแรกที่เปิดด าเนินการ  
 
 บริษัทจดัการจะใช้เวลาจากฐานข้อมลูของบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการอ้างองิเวลาในการท ารายการ
ของผู้ ถือหนว่ยเทา่นัน้  
 
 8.2.2.4 เงื่อนไขการใช้บริการ  
 1. ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยมีหน้าที่ในการศกึษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการ
ตามทีก่ าหนดไว้ให้ครบถ้วน  
 2. รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีท าผา่นระบบอินเทอร์เนต็โดยใช้รหสัผา่นท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ไปให้หรือ
ใช้รหสัผา่นท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหนว่ย      ถือวา่มีผลสมบรูณ์และผกูพนัผู้ ถือ
หนว่ยเสมือนวา่ผู้ ถือหนว่ยได้ติดตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตาม
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการและเง่ือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ  
 3. กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยได้กดยืนยนัความถกูต้องของรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของ
บริษัทจดัการแล้ว   ผู้ ถือหนว่ยจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือเพกิถอนรายการดงักลา่วได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. 
ของวนัท่ีจะมีผลเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้  
 4. กรณีที่เกิดเหตขุดัข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูน่อกเหนือ
ความควบคมุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุการให้บริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ
ก่อนการด าเนินการดงักลา่วโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน รวมทัง้ประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ  
 6. การให้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยผา่นระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ี
บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติมขึน้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ในกรณีที่ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ใด
ที่มิได้กลา่วไว้ในสว่นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ในสว่นอื่น
ของโครงการ  
 
8.2.3 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ  
บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller 



    

Machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) หรือผา่นทางสือ่อิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดยีวกนั เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งถึงวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัท าการ (ทัง้นี ้วธีิการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้
ระบบการให้บริการผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ:  
9.1 หลกัเกณฑ์ในการเลอืกช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ 

- ใช้ปฏิบตัิในกรณีที่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัท าการก่อนหน้า โดยได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
9.2 ประเภทของหลกัทรัพย์ทีจ่ะท าการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

- หลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ 
 
9.3 หลกัเกณฑ์การจดัสรร 

- การจดัสรรหลกัทรัพย์เพื่อสง่มอบนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรัพย์โดยเทียบมลูคา่
ตลาดของพอร์ตลงทนุกบัจ านวนเงินท่ีกองทนุต้องจ่ายคืนให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุ และจดัสรร
หลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามสดัสว่น (%) ตามมลูคา่ตลาดของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัในพอร์ตการลงทนุ ณ 
วนัท่ีผู้ ถือหนว่ยขายคืน หนว่ยลงทนุ และหากมีสว่นตา่งจะช าระเป็นเงิน โดยมีวิธีการค านวณดงันี ้

 
1. ค านวณจ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีกองทนุต้องช าระให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
2. บริษัทจดัการท าการค านวณสดัสว่น (%) ตามมลูคา่ตลาดของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัในพอร์ต

การลงทนุ  เพื่อพิจารณาวา่ หลกัทรัพย์แตล่ะตวัคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทนุ
ทัง้หมด  

3. ค านวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์ทีจ่ะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของ
หลกัทรัพย์แตล่ะตวัในพอร์ตการลงทนุ กบัจ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้
ตามข้อ 1 

4. แปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ทีจ่ดัสรรให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ตามข้อ 3 เป็นจ านวนหุ้น
โดยใช้ราคาตลาด ณ วนัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ  และท าการปัดจ านวนหุ้น
ตามหลกัสากลให้เป็นจ านวนเต็มร้อยเพื่อมใิห้เกิดเศษหุ้นตามหนว่ยการซือ้ขายหุ้นท่ีก าหนด
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Board Lot) 

5. ค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์สทุธิที่จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากจ านวนหุ้นท่ีได้ตามข้อ 
4 และเทียบมลูคา่หลกัทรัพย์สทุธินัน้กบัจ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีกองทนุต้อง
ช าระให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากมีสว่นตา่งกองทนุจะช าระเป็นเงิน 

 



    

9.4 วิธีการสง่มอบ 

- บริษัทจดัการจะด าเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์ไปยงับญัชีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเปิดไว้กบับริษัทนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (broker) หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ (custodian) โดยในสว่นท่ีเป็นเงินนัน้บริษัท
จดัการจะด าเนินการโอนเข้าบญัชีรับช าระคา่ขายคืนท่ีผู้ ถือหนว่ย ลงทนุให้ไว้กบับริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะยดึหลกัให้มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย  
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
      (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล 
หรือ 
      (ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้
ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีมีค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวธีิการใด ๆ 
โดยพลนั  
(2) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น 
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10(2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 



    

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
      (1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
      (2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ  เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัเวลา
ดงักลา่วจากส านกังาน 
              (ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จา่ย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่ง
สมเหตสุมผล 
              (ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
              (ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
        (3)  กองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
              (ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณี
ที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
              (ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
              (ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
       (4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
              (ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่
ดงันี ้
      1.  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
      2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
      3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
              (ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั 
       (5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ
จดัการของตน อนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่
เกิน 3 วนัท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวมตามข้อ 22.1.2 



    

 
เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 11 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
     (1)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11  1 (1) (2)  (3) หรือ (5)ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
      (2)  รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
      (3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ตามข้อ 11 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
              (ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ  ณ 
วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ 
             (ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มคี าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  



    

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 
 
14. การจ่ายเงนิปันผล : 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :   
14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตจ่ะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี , คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี, คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้รวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 2.6750 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ  
 
15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 1.8725  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 0.0535 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 0.1177 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  



    

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมม่ี  
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมม่ี  
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
- คา่ใช้จ่ายส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่จา่ยจริง  
- คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกองทนุก่อนการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุรวมตอ่ปี แตไ่มเ่กิน 300,000 บาท  
- คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกองทนุหลงัการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่
จ่ายจริง ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุรวมตอ่ปี  
- คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามทีจ่่ายจริง  
- คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุจนถึงการจดทะเบียนเลกิกองทนุ
ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
- คา่ที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวม การเตรียมและจดัท าเอกสารสญัญาตา่ง ๆ และคา่แปล
เอกสาร ตามที่จา่ยจริง  
- คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วน คา่พมิพ์ และหรือคา่แปลหนงัสอืชีช้วน ตามที่จ่ายจริง  
- คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม เช่น คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็นกองทนุรวม เป็นต้น ตามทีจ่่ายจริง  
- คา่จดัท าใบค าสัง่ซือ้และขายหนว่ยลงทนุ และหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามทีจ่่ายจริง  
- คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสอืบอกกลา่ว หรือประกาศตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ตามที่
จ่ายจริง  
- คา่จดัเตรียมและจดัสง่รายงานตา่ง ๆ ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จา่ยจริง  
- คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยอื่นใดที่เกิดขึน้เนื่องจาก หรือ เก่ียวกบัการลงทนุในหรือ มีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่น ตามที่จา่ยจริง  
- คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบักองทนุ   เช่น    คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์   คา่พิมพ์แบบพิมพ์                 
คา่ไปรษณียากรส าหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จา่ยใน
การสอบบญัชี อีกทัง้คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง  
 
  



    

15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front – end Fee) : มี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบรายละเอยีดตอ่ไป  ซึง่บริษัทจะท าการปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวปไซต์ของบริษัทจดัการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทัง้มีหนงัสอืแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบถึงช่องทาง
ในการแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ดงักลา่วในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back - end Fee) : ไมม่ี  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : ไมม่ ี
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ไมม่ี (กรณีสบัเปลีย่นเข้า ผู้ลงทนุจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมขายหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่หนว่ย
ลงทนุด้วย) 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :ม ี
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ในอตัรา 50 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ยหรือเศษของ 1,000 หนว่ย โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผู้โอนใน
วนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ:  มี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
- คา่ธรรมเนียมในการขอเปลีย่นช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่การออกเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหมใ่นกรณี สญูหายหรือในกรณีที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งข้อมลูบญัชีเงินฝากไมค่รบถ้วนถกูต้อง ท าให้ไมส่ามารถน าฝากเงินดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหนว่ยตามวตัถปุระสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุใหมแ่ก่ ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนดเป็นการ
ทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
- คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจ าน า :  

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


    

ในอตัรา 200 บาท ตอ่ รายการ โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้จดแจ้ง ในวนัท่ียื่นค าขอจดแจ้งจ าน า หรือเพกิ
ถอนจ าน าตอ่นายทะเบยีนของบริษัทจดัการ  
 
- คา่ธรรมเนียมทีธ่นาคารพาณิชย์เรียกเก็บ ในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบญัชีเพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้
ถือหนว่ยลงทนุ :  
ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง โดยจะหกัออกจากเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดยีวกนั
เรียบร้อยแล้ว 
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 
การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุหนว่ยลงทนุ จะค านวณทกุวนัท าการโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัในการค านวณ และ
เรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  
 
ภาษีมลูคา่เพิม่อนัเนื่องจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม จะเป็นภาระของกองทนุ  
 
คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายครัง้แรก คา่ใช้จา่ยในการจดัตัง้โครงการ และคา่ใช้จา่ยที่ให้ผลประโยชน์มากกวา่ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชี สามารถบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีและทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาที่คาดวา่จะได้รับ
ประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ได้  
 
คา่ใช้จา่ยทีใ่ห้ผลประโยชน์ทนัทีหรือคา่ใช้จา่ยที่พิสจูน์ไมไ่ด้วา่ให้ผลประโยชน์มากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี ให้ตดั
จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที หรือทยอยตดัจา่ยในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  
 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกองทนุอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ โดยบริษัทจดัการอาจเพิม่คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ หากได้ปฏิบตัิตาม  
 
1. กรณีเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย  
(1)  ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
เดิมตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
บริษัทจดัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้  โดยต้องเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
(2)  ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
เดิมตามที่ระบไุว้อยา่งชดัเจนในโครงการแล้ววา่บริษัทจดัการสามารถกระท าการดงักลา่วได้  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา



    

ย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยทีเ่พิ่มขึน้ดงักลา่วโดยต้องเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และแจ้งการเปลีย่นแปลงให้
ส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งการเปลีย่นแปลงให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 
การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ (2) (ข) จะไมน่ ามาใช้กบักรณีที่บริษัทจดัการได้รับมติพิเศษ 
 
2. กรณีลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
กรณีที่บริษัทจดัการจะลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการและได้ด าเนินการดงักลา่วแล้ว  ให้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ย
ดงักลา่ว  โดย เผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  หรือติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
15.6. หมายเหต ุ: 
คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ และ/หรือภาษีอื่นใดอนั
เก่ียวเนื่องกบัคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วแล้ว 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง : 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา 
หนว่ยลงทนุ : 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้     
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  
(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป  



    

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวนัท า
การถดัจากวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัเกิน 1 สปัดาห์ บริษัทจดัการจะ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณทกุสิน้วนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์ตาม (2.1) ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัท าการสดุท้ายของสปัดาห์ดงักลา่วด้วย  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท า
การท่ีค านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
หากบริษัทจดัการด าเนินการประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่
หนว่ยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไปอีกก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั เช่น www.aberdeen-asset.co.th หรือ
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมภายในเวลาที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนัโดยตดิประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือสือ่
อิเลค็ทรอนิคส์ท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  

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


    

(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง : 
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
     (2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
     (3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
     (4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมี             
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัท่ีพบราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคา
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อย
ละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
     (1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ค านวณราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดังตอ่ไปนี ้ 
          (ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
          (ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
          (ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
           (ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  



    

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
     (2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุที่ถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
     (3) ประกาศช่ือกองทนุรวมทีม่ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสอืพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
     (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
     (5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
     (1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต า่กวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
          (ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
          (ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
     (2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
          (ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
          (ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็น



    

จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
  
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึง
หนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจา่ยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่า
บคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 (ก) 
บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
17.1. ช่ือบริษัทจดัการ : 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
  



    

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
ช่ือ : ธนาคาร ซติี ้แบงก์เอ็น.เอ. 
17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี 
17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ช่ือ : 
สทิธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
17.5. ที่ปรึกษา : 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : 
ช่ือ : 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : 
17.6. ผู้สอบบญัชี : 
ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 
ช่ือ : นาย ประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ 
ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 
ช่ือ : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
ช่ือ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) : 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัที ่31 เดือน ธนัวาคม 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2549 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ: 
1. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษัทจดัการต้องได้รับมตเิสยีงข้างมาก เว้นแตใ่นกรณีดงันี ้
บริษัทจดัการต้องได้รับมติพเิศษ 

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุท่ีท าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุ
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(2) การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น 
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของ 

การลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั 
(4) การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 



    

(5) การเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 

(6) การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการประกนั ผู้ประกนั สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกนั หรือการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆอนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
 
2. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษัทจดัการต้องได้รับมตเิสยีงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่
กรณี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้ โดยถือวา่ได้รับมติจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
3. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อย
ละ 55 ในกรณีมติเสยีงข้างมาก หรือร้อยละ 80 ในกรณีมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการ บริษัทจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
4. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยจะเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ของบริษัท
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม 
แล้วแตก่รณี  
 
5. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการอาจขอให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมตผิู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 
(1) การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2) การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมน้อยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภททรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุ 
(4) การค านวณการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี ตามข้อก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(5) การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินให้แก่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพดงักลา่วจะน าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีได้รับไปลงทนุในกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารอง



    

เลีย้งชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิส าหรับการจดัตัง้และจดัการของ
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 
ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมท่ าให้ผลตอบแทนและ
ความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129  มาตรา 129/1 มาตรา 192/2 และมาตรา 193/3 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ : 
20.1  การเปลี่ยนแปลงเวลาท าการในการขาย การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการในการขาย การรับซือ้คืนหนว่ย และการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุเพื่อความเหมาะสมหรือเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้สนใจทัว่ไปทราบถึงการเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท า
การลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยจะตดิประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้ง
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  
 
20.2 การกู้ยมื หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื 
ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยมื หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ในนามกองทนุรวมได้ 
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้ จะ
ท าเพื่อบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม และเงินท่ีได้จากการกู้ยมื  หรือท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซือ้คืน จะ
น ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
20.3 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าและจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการสั่งขายคนืและจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า 
บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัมลูคา่ขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 
2.8 “มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนและจ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน”  และจ านวนหนว่ยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.9 “จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่”  เป็นอยา่งอื่นได้  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะ แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัเร่ิม
มีผลบงัคบัใช้ ซึง่จะไมถื่อวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ 
 
20.4  เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 



    

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ (ตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของ
บริษัทจดัการ หรือของประกาศทีจ่ะมีการแก้ไขในอนาคต) บริษัทจดัการจะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการ
กองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ ขอมติเสยีงข้างมากภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ี
บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมเีหตจุ าเป็นและ
สมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหม่
จะค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทน (soft commission) 
 บริษัทจดัการไมส่ามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและเป็นเร่ืองที่ไมพ่งึกระท าโดยวชิาชีพ เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจดัการหรือพนกังานของ
บริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทจดัการมีไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ 
 
20.6 การปฏิบัตติามเงื่อนไขของทางการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดทีม่ีอ านาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และหรือผอ่นผนัข้อก าหนดใดตามโครงการนีเ้ป็น
อยา่งอื่น บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
20.7 การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 
ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  โดยติดตอ่
กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวติก าหนด  ทัง้นี ้การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอยา่งเดียว  ผู้ลงทนุจึงควรศกึษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะยกเลกิการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยวิธีการตดิ
ประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการและบริษัทประกนัชีวิต และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 
ฉบบั และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั  
 
  



    

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดงันี ้   
             20.7.1 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า   
เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัสว่นการเลอืกลงทนุแตล่ะกองทนุ การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนการหกัคา่ใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น  ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจงึ
มีข้อก าหนดในเร่ืองมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่
ของการสัง่ขายคืน มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจ
ต ่ากวา่ที่ระบไุว้ในโครงการ หรือต า่กวา่การซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพยีงอยา่งเดียว 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ และ/หรือ
เอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต  
               20.7.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต :  
ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต 
โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนั
กบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วนัและเวลาท า
การในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวติ และค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัท
ประกนัชีวติได้รับเอกสารและเงินจองซือ้ครบถ้วน และได้พจิารณาอนมุตัิกรมธรรม์แล้ว 
 
บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธ 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หากค าสัง่ดงักลา่วอาจเข้าขา่ยลกัษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย 
หรือเข้าขา่ยบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั     
    
              20.7.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
                             20.7.3.1  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวติ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคืนหนว่ย
ลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคนืหนว่ยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับจาก
บริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาและเง่ือนไขในการรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วน  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัท
ประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต า่และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์  
                              20.7.3.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ 
บริษัทประกนัชีวิตจะสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัเิป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุมาช าระ
คา่การประกนัภยั และคา่ธรรมเนยีมการบริหารกรมธรรม์ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด  ตามอตัราและวธีิการท่ีก าหนดใน



    

กรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต า่กวา่มลูคา่ขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชีวติจะสรุป
คา่ใช้จา่ยดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นรายปี  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใช้จา่ยลา่สดุ
ได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิม่เติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวติ  
 
              20.7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อ 20.7.2 และการขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามข้อ 20.7.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่อกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ   
 
               20.7.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงิน
คงเหลอืขัน้ต า่ และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เทา่นัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผา่นบริษัทประกนัชีวติ การ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การที่บริษัทประกันชีวติขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ 
(กองทนุเปิดต้นทาง) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็น
ผู้ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรือด าเนนิการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดงักลา่วให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
(1) การสบัเปลีย่นกองทนุ  คือ การสบัเปลีย่นจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่ไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึง่หรือ
หลายกองทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลีย่นกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ลว่งหน้า
ให้มีการขายหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่เพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึง่หรือหลาย
กองทนุตามเง่ือนไขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ในเอกสารที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ 
(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลีย่นจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่หรือหลายกองทนุไปกองทนุ
เปิดปลายทางกองหนึง่หรือหลายกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการลงทนุเป็นไป
ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ หรือตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าความตกลงไว้
กบับริษัทประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกนั
ชีวิตเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลกิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์  
 



    

ราคาขายและราคารับซือ้คืน ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทประกนัชีวิตจะใช้ราคาดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการค านวณ 
(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วันท า
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้าม)ี   
(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง และบริษัทประกนัชีวติได้ช าระเงินคา่
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ในการค านวณ
ราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุข้างต้นจะต้องเป็นราคาที่ได้รับการรับรองจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว     
ทัง้นี ้ ในแตล่ะรูปแบบของการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุซึง่เป็นวนัท่ีก าหนดราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ จะหมายถึงวนัดงัตอ่ไปนี ้
- กรณีการสบัเปลีย่นกองทนุ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท่ีบริษัทประกนัชีวติได้รับค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องครบถ้วนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในวนัและเวลาท าการท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว้ 
- กรณีการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท่ีด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุ
อตัโนมตัิครัง้แรกและวนัท่ีด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัใินครัง้ถดัไป ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าความตกลง
ไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
- กรณีการปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิ วนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหมายถึง วนัท าการถดัจากวนัครบรอบทกุสาม
เดือนของกรมธรรม์  หรือตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าความตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต 
 
วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทประกนัชีวิตทกุวนัและเวลาท าการตามที่บริษัท
ประกนัชีวติก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่น 
(ไมส่ามารถระบเุป็นจ านวนเงินได้) ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวติขอสงวนสทิธิที่จะไมด่ าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตระบใุนแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  หรือในกรณีที่จ านวนเงินท่ีได้จากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุมีไมเ่พียงพอขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวติก าหนดในการน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง โดยบริษัทประกนัชีวติจะยกเลกิค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วทนัที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบ    
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ
นัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืยืนยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน  10 
วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้ด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน ส าหรับกรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และการ
ปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยนืยนัการรับค าสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปสง่เป็นรายงาน
รายปี แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที่บริษัท
ประกนัชีวติก าหนด 
 



    

      20.7.6  วันและเวลาในการขาย รับซือ้คืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถซือ้ ขาย หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทประกนัชีวิตได้ทกุวนัและเวลาท าการท่ีบริษัท
ประกนัชีวติก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการเก่ียวกบักองทนุ ได้แก่ การซือ้หนว่ยลงทนุ (การช าระ
เบีย้ประกนัภยัเพิม่เติมพิเศษ) การขายคืนหนว่ยลงทนุ (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรม์ประกนัชีวิต) การสบัเปลีย่น
กองทนุ การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ และการปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมตัิได้โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มและ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
 
       20.7.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน:  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่แตกตา่งจากผู้ถือหนว่ยลงทนุปกติที่ซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว ดงันี ้
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุไมว่า่กรณีใด
ทัง้สิน้ 
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 
3. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัในการยกเลกิการท ากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภายใน
ระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวติโดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการขาย
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 
4. สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีแตกตา่งเมือ่ซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิตจะ
ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้ และขายหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัท
ประกนัชีวติ โดยไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทนุอาจมี
ความลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 
 
      20.7.8 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 
                 20.7.8.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทนุ 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนนิการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หลงัจากที่
ได้รับเอกสารจากบริษัทจดัการ 
                 20.7.8.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัสง่รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงาน
แสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
20.8 ในกรณีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดมียอดคงเหลอืเทา่กบัศนูย์ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิด
บญัชีกองทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะติดประกาศหลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบหน้าส านกังานของบริษัทจดัการและใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.9 ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 
           ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กิน
หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  



    

 
20.10 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 20.9 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้

(ก)  กองทนุดงันี ้
1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทนุประกนัสงัคม 
3.  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
5.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
7. กองทนุอื่นใดที่ส านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6. 
8. กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข)  นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (1)(ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้ 
นิติบคุคล   

(ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศ โดยเป็นการลงทนุ 
ในตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account)              

(ง) บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2)  กรณีเป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่มีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมเ่กิน 1 ปี เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั   ทัง้นี ้มีลกัษณะครบถ้วนตามข้อ (3)  ดงันี ้
 
(3)  กองทนุรวมที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 20.8 (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล   
หรือสทิธิออกเสยีง เป็นต้น 

(2) มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถึงการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือเกิน
กวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้             
 
20.11 ข้อก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนั
การเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั 
FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ี



    

ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ว
วา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบั
หนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
(ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ทีม่ีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กับหนว่ยงานของ
รัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 



    

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพสิจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มกีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงทีไ่ด้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   
(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนนิการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น 
  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมกีารด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่ว
แล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดทีท่างราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้อง
ขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
20.12 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน  
20.12.1. กองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อควบรวม
กองทนุได้ก็ตอ่เมื่อได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
20.12.1.1 บริษัทจดัการได้รับมตเิสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คิดเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่  



    

หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะมีการควบรวมกองทนุ  
 
20.12.1.2 ในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ ออกเสยีงน้อยกวา่กึง่หนึง่ของ  
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรือออกเสยีงตัง้แตก่ึ่งหนึง่ขึน้ไปของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแตไ่มไ่ด้มติโดยเสยีงข้างมากด้านใด
ด้านหนึง่เกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวม
กองทนุตอ่ไป บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติครัง้ใหมภ่ายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีก าหนดให้
เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสอืแจ้งมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมตคิรัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ออกเสยีงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ  
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องด าเนนิการตามข้อ 20.12.1.2 บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบด้วย  
 
การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทนุรวม
ใหม ่หรือแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อเลกิกองทนุ
รวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  
 
ในการควบรวมกองทนุไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หาก
มีผลให้เกิดกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็น โครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ในข้อ20.12. 1 ของวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะถือวา่ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุในการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิด เป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไมต้่อง
ปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิใน
การขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
20.12.2. ในการขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อนวนั  
ประชมุ หรือสง่หนงัสอืขอมติลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับ  
หนงัสอืแจ้งมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุไว้
ในหนงัสอืนดัประชมุ หรือหนงัสอืขอมติดงักลา่ว  
 
20.12.3. ในชว่งระยะเวลานบัแตว่นัสง่หนงัสอืนดัประชมุหรือหนงัสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทนุถึงวนัท่ีมีการควบ  
รวมกองทนุ บริษัทจดัการอาจไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  
 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่   บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทนุของวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะ
สปัดาห์ของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  



    

 
20.12.4. เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมมีติให้มีการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอรับความ  
เห็นชอบตอ่ส านกังาน  
 
20.12.5. เมื่อบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากส านกังานให้ท าการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะบอก
กลา่วการควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสทิธิ และก าหนดเวลาใน
การใช้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิม หรือกองทนุรวมที่โอน ตามวธีิการดงัตอ่ไปนีภ้ายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
 
20.12.5.1 แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสอื พร้อมสรุป  
สาระส าคญัของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม ่หรือกองทนุรวมที่รับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ โดยระบวุนั เดือน ปี อยา่งชดัเจน และสถานท่ีติดตอ่เพื่อสอบถามหรือรับข้อมลูเพิม่เติม  
 
20.12.5.2 ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท่ีมีจ าหนา่ยแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบั เป็นเวลา 2 วนั
ติดตอ่กนั  
ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทนุระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด การแจ้งและ
ประกาศตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  
 
20.12.6. เมื่อบริษัทจดัการได้มีหนงัสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ 20.12.5 แล้ว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนในการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดมิ
หรือกองทนุรวมที่โอนเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน แล้วแตก่รณี  
 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดมิหรือกองทนุรวมที่โอนซึง่ออกเสยีงคดัค้าน หรือที่ไมไ่ด้ออกเสยีงในการ
ควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วในการท่ีจะออกจากกองทนุ
รวมก่อนที่การควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้
ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบ
รวมกองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนได้  
 
20.12.7. บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืแจ้งสถานการณ์เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่
รับโอนไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 
วนันบัแตว่นัท่ีควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ  
 



    

20.13 การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น :  
หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

 
20.13.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
20.13.1.1 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ    ทกุรายที่มช่ืีออยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสทิธิ
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
20.13.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่
กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิ
ดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
20.13.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะ
เฉลีย่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 
วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน     เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 
20.13.1.4 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 20.13.1.3 
โดยอนโุลม  
 
20.13.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
20.13.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มใิช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ย



    

ลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอยีด
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
20.13.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพือ่ใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
           (1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจ
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
           (2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการ
จะจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็น
ส าคญั และในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 

ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
20.13.3 ในกรณีที่มีพฤตกิารณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที่มช่ืีออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่     ผู้
ออก ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่
ได้รับจากการช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มา
รวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 20.13.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ี
ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้
สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้
หากได้มกีารจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมก็ได้ 
 
21.การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
กรณีบริษัทจดัการเป็น บลจ. ท่ีไมม่ีการจดัการกองอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนนิการตามกรณี
ตา่ง ๆ ดงันี ้



    

(1.1) กรณีไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานได้ 
    1. ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม่ 
    2. ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิได้มกีารเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
(1.2) กรณีไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความตอ่เนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทนุขัน้ต้น หรือไมส่ามารถ
กลบัมาด ารงเงินกองทนุสว่นเพิม่เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานงานได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผน
หรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รับการผอ่นผนั 
    1. ระงบัการประกอบธุรกิจจนกวา่จะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุได้และได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ให้
สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ 
    2. ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม ่รวมทัง้ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมผา่นทกุช่องทางการซือ้ขาย 
    3. เปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถ
ด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีทีม่ีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ
เปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดมิจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการรายเดิมจะท า
หน้าที่บริหารจดัการกองทนุรวม ตอ่ไปเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์เพื่อไมใ่ห้กองทนุเสยีหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มกีาร
ด าเนินการเพื่อเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายใหมเ่ข้าบริหารแทน บริษัทจดัการรายเดิมอาจจะไมข่ายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้สงูสดุไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
อนึง่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืน่เข้าบริหารจดัการ
กองทนุรวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลา 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมทีม่ีก าหนด
ระยะเวลาการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (interval fund) ซึง่มิได้มชี่วงเวลารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลา 30 วนั
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นนัน้รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมส าหรับการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุในช่วงที่จะมีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้
ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว  หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นีก้าร
ลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 



    

การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัจิากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
  



    

 
 
 

ค าเตอืน/ข้อแนะน า 

 

 
 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน 

สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั จึงไมม่ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของ กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสแตน
ดาร์ดสมอลแค็พ (Aberdeen Standard Small Cap Fund) ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน 
สแตนดาร์ดสมอลแค็พ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุ  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการลงทนุ
เพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ  

 ผู้สนใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างองิ
ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถขอหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

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

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

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