หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน
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จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด

เสนอขายต่ อ
ประชาชนทั่วไป
มูลค่ าโครงการ
3,000,000,000 บาท จานวนหน่ วยลงทุน 300,000,000 หน่ วย
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก
ระหว่ างวันที่ 18 - 29 เมษายน 2565
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตีแ้ บงก์

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ … เมษายน 2565

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน
ส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์
abrdn Listed Private Capital Fund
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
ชื่อโครงการ

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์
abrdn Listed Private Capital Fund

ชื่อย่ อ

ABPCAP-M

ประเภทโครงการ

อายุโครงการ

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
ไม่ กาหนด

จานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้ น

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ แต่ ละครัง้

1,000.00 บาท

มูลค่ าขัน้ ต่าของการขายคืน

1,000.00 บาท

จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการขายคืน

100.00 หน่ วย

มูลค่ าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ ต่า

ไม่ กาหนด

จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ ต่า

100.00 หน่ วย

มูลค่ าที่ตราไว้

10.00 บาทต่ อหน่ วย

ราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั ง้ แรก (IPO)

10.00 บาท บวกค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)

วันที่ท่ ีได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้
และจัดการกองทุนรวม

8 เมษายน 2565

วันที่เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก

18 – 29 เมษายน 2565

วันที่ท่ ีจดทะเบียนกองทุนรวม

5 พฤษภาคม 2565

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ มีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน
Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมที่จดั ตังตามระเบี
้
ยบของ UCITS ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึง่ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ซึง่ จะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
กั บ ตราสารทุ น (equities or equities related securities) ของ ผู้ ออกหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี exposure ใน private capital markets ทั่ว โลก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิ ด (shares of Closed-Ended Funds) ซึง่ มีธุรกิจหลักในการลงทุนหรื อบริ หารจัดการการลงทุน
ใน private equity market และ private debts market ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
นอกจากนี ้ กองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อการลงทุนด้ วย
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนลงทุนไว้ ซงึ่ กาไรที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
▪ สาหรับผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม นอกจากมีโอกาสที่จะได้ รับกาไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ ้นของหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ลงทุน
ยังจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ตัวชีว้ ัด (benchmark) ของกองทุน
ตัวชีว้ ดั ที่จะใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมนี ค้ ือ MSCI World Net Total Return Index ปรั บด้ วยต้ นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ว้ ดั
คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อก าหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
ประกาศ ข้ อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อการ
เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จัดทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังก ล่าวอีกต่อไป โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลา
ที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

หมายเหตุ กองทุนรวมผสมซึง่ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ และส่งผลให้ มี net exposure ทังในตราสารทุ
้
น ตราสารหนี ้ และ
ทรัพย์สินทาเลือก โดยอาจมี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเกินกว่าร้ อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้ อยละ 80 ของ NAV
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การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ

ผู้จดั การกองทุนหลักและบริ ษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะทาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของ
มูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1) กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี ้
▪ หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า (ชื่อย่ อ : ABPCAP-A)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ต้องการได้ รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
▪ หน่ วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปั นผล (ชื่อย่ อ : ABPCAP-D) – ยังไม่เปิ ดให้ บริ การ
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ต้องการได้ รับทังเงิ
้ นปั นผลระหว่างการลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน
ในระยะยาว
▪ หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่ อ : ABPCAP-SSF) – ยังไม่เปิ ดให้ บริ การ
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ ้นของ
มูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
ตัวอย่ างการคานวณมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน
วันที่ 1 วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ แรกหลังจากปิ ดจองซื ้อหน่วยลงทุน โดยจาหน่ายได้ ดงั นี ้
ขายหน่วยลงทุนช่วง IPO ได้ 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหน่วย โดยแบ่งเป็ นแต่ประเภทหน่วยลงทุน ดังนี ้
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1,500,000.00
บาท
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
500,000.00
บาท
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บาท (ยังไม่เปิ ดจาหน่วยช่วง IPO)
- ผลประโยชน์เกิดขึ ้น
12,000
บาท
- มีรายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 100,000.00
บาท
- มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
200,000.00
บาท
วันที่ 1
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ช่วง IPO
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในวันที่ 1
20,000.00
บาท

กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่ า

2,000,000.00

1,500,000.00

ชนิดจ่ ายเงิน
ปั นผล
500,000.00

20,000.00

15,000.00

5,000.00

ชนิดเพื่อ
การออม
-
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วิธีการปั นส่วน
ชนิดสะสมมูลค่า = 20,000 x 1,500,000 / 2,000,000
= 15,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 20,000 x 500,000 / 2,000,000 =
50,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายของกองทุน

2,020,000.00

1,515,000.00

505,000.00

-

รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน
(หาร 365 วัน)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.8725%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.1177%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

(103.63)
(1.77)
(6.52)
2,019,888.08

(77.72)
(1.33)
(4.89)
1,514,916.06

(25.91)
(0.44)
(1.63)
504,972.02

-

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) NAV

200,000.0000
10.0994

150,000.0000
10.0994

50,000.0000
10.0994

-

ราคาขาย

OFFER

10.0995

10.0995

10.0995

-

ราคารับซื ้อคืน

BID

10.0994

10.0994

10.0994

-

วันที่ 2 มีการทารายการดังนี ้
- ลดหน่วยจากการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
100,000.00
- เพิ่มหน่วยจากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
200,000.00
- ผลประโยชน์เกิดขึ ้น
40,000.00
- มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
150,000.00
- มีรายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
50,000.00
- มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
400,000.00
วันที่ 2
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิวนั ก่อนหน้ า
ปรับปรุ งมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ า
*ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
- มีรายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(100,000.00)
บาท
*ชนิดจ่ายเงินปันผล
- มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
200,000.00
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้ าหลังปรับรายการซื ้อ
ขายหน่วย
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในวันที่ 2

2,019,888.08

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท (เริ่ มจาหน่ายหลัง IPO)
ชนิดสะสมมูลค่ า
ชนิดจ่ ายเงิน
ปั นผล
1,514,916.06
504,972.02

ชนิดเพื่อ
การออม
-

(100,000.00)

(100,000.00)

-

-

200,000.00
2,119,888.08

1,414,916.06

200,000.00
704,972.02

-

40,000.00

26,697.94

13,302.06

-
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40,000.00 บาท
วิธีการปั นส่วน
ชนิดสะสมมูลค่า = 40,000 x 1,414,916.06 /
2,119,888..08= 26,697.94 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 40,000 x 704,972.02 /
/2,119,888.08 = 13,302.06 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายของกองทุน

2,159,888.08

1,441,614.00

718,274.08

-

รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.8725%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.1177%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

(110.81)
(1.90)
(6.97)
2,159,768.40

(73.96)
(1.27)
(4.65)
1,441,534.12

(36.85)
(0.63)
(2.32)
718,234.28

-

200,000.0000

150,000.0000

50,000.0000

-

(9,901.5783)

(9,901.5783)

-

-

19,802.9605

-

19,802.9605

-

209,901.3822

140,098.4217

69,802.9605

-

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) NAV

10.2894

10.2894

10.2894

-

ราคาขาย

OFFER

10.2895

10.2895

10.2895

-

ราคารับซื ้อคืน

BID

10.2894

10.2894

10.2894

-

จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ า (หน่วย)
*ชนิดสะสมมูลค่า
- ลดหน่วยลงทุน = 100,000 / 10.0994
(9,901.5783)
หน่วย
*ชนิดจ่ายเงินปันผล
- เพิ่มหน่วยลงทุน = 200,000/10.0995 = 995.2625 หน่วย
19,802.9605
หน่วย
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

วันที่ 3 มีการทารายการดังนี ้
- เพิ่มหน่วยจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- ลดหน่วยจากการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
- เพิ่มหน่วยจากการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
- ผลประโยชน์เกิดขึ ้น
- จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
วันที่ 3
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิวนั ก่อนหน้ า
ปรับปรุ งมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ า
*ชนิดสะสมมูลค่า
- มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 150,000.00 บาท

150,000.00
50,000.00
400,000.00
30,000
10,000
กองทุนรวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ชนิดสะสมมูลค่ า

2,159,768.40

1,441,534.12

150,000.00

150,000.00

ชนิดจ่ ายเงิน
ปั นผล
718,234.28

ชนิดเพื่อ
การออม
-
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*ชนิดจ่ายเงินปันผล
- มีรายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
(50,000.00) บาท
-จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท
*ชนิดเพื่อการออม
- มีรายการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
400,000.00 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้ าหลังปรับรายการซื ้อ
ขายหน่วย
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในวันที่ 3
30,000.00 บาท
วิธีการปั นส่วน
ชนิดสะสมมูลค่า = 30,000 x 1,591,534.12 /
2,649,768.40 = 18,018.94 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 30,000 x 658,234.28 /
2,649,768.40 = 7,452.36 บาท
ชนิดเพื่อการอออม = 30,000 x 400,000 / 2,649,768.40
= 4,528.70 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.8725%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =0.1177%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ า (หน่วย)
*ชนิดสะสมมูลค่า
- เพิ่มหน่วยลงทุน = 150,000 / 10.2895
14,577.9678
หน่วย
*ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ลดหน่วยลงทุน = 50,000 / 10.2894
4,859.3698
หน่วย
*ชนิดเพื่อการออม
- เพิ่มหน่วยลงทุน = 400,000/10.2895
40,000.0000
หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ า (หน่วย)
*ชนิดสะสมมูลค่า
- เพิ่มหน่วยลงทุน = 150,000 / 10.2895
14,577.9678
หน่วย

(50,000.00)

-

(50,000.00)

-

(10,000.00)

-

(10,000.00)

-

400,000.00
2,649,768.40

1,591,534.12

658,234.28

400,000.00
400,000.00

30,000.00

18,018.94

7,452.36

4,528.70

2,679,768.40

1,609,553.06

665,686.64

404,528.70

(137.47)
(2.37)
(8.64)
2,679,619.94

(82.57)
(1.42)
(5.19)
1,609,463.88

(34.15)
(0.59)
(2.15)
665,649.76

(20.75)
(0.36)
(1.30)
404,506.30

209,901.3822

140,098.4217

69,802.9605

-

14,577.9678

14,577.9678

(4,859.3698)

38,874.5808

-

-

-

(4,859.3698)

-

-

38,874.5808

209,901.3822

140,098.4217

69,802.9605

-

14,577.9678

14,577.9678

-

-
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*ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ลดหน่วยลงทุน = 50,000 / 10.2894
4,859.3698
หน่วย
*ชนิดเพื่อการออม
- เพิ่มหน่วยลงทุน = 400,000/10.2895
40,000.0000
หน่วย
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

(4,859.3698)

(4,859.3698)

-

38,874.5808

-

-

38,874.5808

258,494.5610

154,676.3895

64,943.5907

38,874.5808

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) NAV

10.3662

10.4053

10.2496

10.4054

ราคาขาย

OFFER

10.3663

10.4054

10.2497

10.4055

ราคารับซื ้อคืน

BID

10.3662

10.4053

10.2496

10.4054

2) กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการล่ าสุดเท่ าใด ?
กองทุนนี ้มีจานวนเงินทุนโครงการเริ่ มต้ น 3,000 ล้ านบาท และปัจจุบนั มีเงินทุนโครงการ 3,000 ล้ านบาท
3) กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
- กองทุนรวมนี ม้ ีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้อ งการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรั พย์ อื่ น ใน
ต่างประเทศ โดยเป็ นการลงทุนในตราสารทุนหรื อ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน private
capital markets ทัว่ โลก หลักทรัพย์ดงั กล่าวรวมถึง หุ้นของกองทุนปิ ด (shares of Closed-Ended Funds) ซึง่ มีธุรกิจหลักในการ
ลงทุนหรื อบริ หารจัดการการลงทุนใน private equity market และ private debts market ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
- ผู้ลงทุนควรสามารถลงทุนในกองทุนนี ้แบบระยะยาว โดยรับและเข้ าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัท
ในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงความผันผวนของเงินทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
นและระยะยาวได้
้
- ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะต้ องคานึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยผู้ลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว และจะต้ องชาระคืนเงินภาษี ที่
ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้ แก่กรมสรรพากร
4) ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัน้ เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก
- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจทาให้ เงิน
ต้ นและผลตอบแทนในรู ปเงินบาทผันผวนตามไปด้ วย
- กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ น้ ในต่างประเทศ จึงต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหม ายที่
เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ ๆ ซึง่ อาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
นรวมของประเทศไทย
5) กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร ?
กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
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6) ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวิต (Unit-Linked) ได้ หรือไม่ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้ ที่บริ ษัทประกันชีวิตที่บริ ษัทจัดการแต่งตังเป็
้ นผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
7) การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต (Unit-Linked) คืออะไร ?
การลงทุนในรู ปแบบการซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ คือ การที่ผ้ ลู งทุนขอทาประกันชีวติ กับบริ ษัทประกันชีวติ และบริ ษัท
ประกันชีวติ จะนาเงินค่าเบี ้ยประกันส่วนหนึง่ หรื อทังหมดไปลงทุ
้
นในกองทุนรวมตามที่ผ้ ลู งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริ ษัท
ประกันชีวติ กาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี ้ยประกันชีวติ ที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาหนดไปในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ เงินค่าเบี ้ยประกันชีวติ ที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้
ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผ้ ลู งทุนเลือกไว้
8) กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม
วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2565
9) กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่ างไร ?
ลักษณะสาคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนรวมในต่ างประเทศ
Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital
ชนิดหน่ วยลงทุน
Class Z Acc USD ซึง่ ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ประเภทกองทุน
กองทุนเปิ ด ซึง่ เป็ นกองทุนย่อยกองทุนหนึง่ ของกองทุน Aberdeen
Standard SICAV I ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในรู ปของบริ ษัท
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวจากการ
เพิ่มขึน้ ของมูลค่าเงินลงทุนและกระแสรายรั บ โดยอย่างน้ อ ย 2 ใน 3 ของ
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน จะกระจายการลงทุน ในตราสารทุน และหลัก ทรั พย์
ที่เกี่ ยวข้ อ งกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของผู้
ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน private capital markets ทัว่ โลก หลักทรัพย์
ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิ ด (shares of Closed-Ended Funds) ซึ่งมี
ธุรกิจหลักในการลงทุนหรื อบริ หารจัดการการลงทุนใน private equitymarket
และ private debts market ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
กองทุนอาจมี exposure ในสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก
(Base Currency) ได้ ถงึ 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจใช้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันความเสี่ยง และ/หรื อเพื่อการลงทุน หรื อเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยง
ด้ า นอัต ราแลกเปลี่ ย น ทัง้ นี ้ ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขและขอบเขตที่
กฎเกณฑ์กาหนด
นอกจากนี ้ กองทุนอาจมีการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนทังหมด
้
หรื อบางส่วน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน
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วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้
อายุโครงการ
บริษัทจัดการ (Management Company)
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)
ดัชนีชีว้ ัด (benchmark)
ผู้เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุน (Depository)
ผู้ปฏิบัตงิ านด้ านกองทุน (Administration)
ผู้สอบบัญชีกองทุน
ค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก

หน่ วยงานทางการซึ่งเป็ นผู้กากับดูแล

กองทุนมุ่งสร้ างผลตอบแทนให้ มากกว่าผลตอบแทนของ MSCI World Net
Total Return Index (USD) (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของ
้
กองทุ น ) อย่ า งไรก็ ดี กองทุ น ใช้ LPX Composite Listed Private Equity
Index (USD) และ S&P Listed Private Equity Net Total Return Index
(USD) เป็ นดัชนีอ้างอิงในการสร้ างพอร์ ตโฟลิโอของกองทุน
28 มิถุนายน 2561
ลักเซมเบิร์ก
ไม่กาหนด
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Aberdeen Asset Managers Limited
MSCI World Net Total Return Index (USD)
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
KPMG Luxembourg, Société Coopérative
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านด้ านกองทุน (Operating, Administrative and
Servicing Expenses): ไม่เกิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี ช้ วนของกองทุนหลัก ดังนัน้ ในกรณี ที่มีความแตกต่างหรื อ ไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับ
ภ าษาอั ง กฤษ ใ ห้ ถื อ ต าม ต้ นฉ บั บ ภ าษาอั ง กฤษเ ป็ นเ กณ ฑ์ ผู้ ล ง ทุ น ส าม าร ถดู ข้ อ มู ล ข อ ง กอ ง ทุ น หลั ก เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
https://www.abrdn.com/en-lu/institutional/fund-centre/literature
ในกรณี ที่กองทุนหลักมี การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund
ปั จจัยความเสี่ยงทั่วไป
• การลงทุนทังหมดมี
้
ความเสี่ยง และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าจะไม่เกิดผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนตลอดจนยังไม่สามารถ
ที่จะรับประกัน ได้ เช่นกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนตามที่กาหนดได้ นอกจากนี ้ ทังผู
้ ้ จดั การกองทุนและ
บริ ษัทจัดการก็ไม่อาจ รับประกันผลการดาเนินงานหรื อผลตอบแทนในอนาคตใด ๆ ของบริ ษัทจัดการหรื อของกองทุนได้
• ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผ้ ล
ู งทุนจะได้ รับ
คืน และผู้ลงทุนอาจได้ รับผลตอบแทนน้ อยกว่าที่ได้ ลงทุนเอาไว้ ครัง้ แรก
• มูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน และรายได้ ที่ได้ รับจากการลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ ้นและอาจลดลงได้ เช่นเดียวกัน
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน อาจเพิ่มขึ ้นได้ ในอนาคต
• กองทุนซึง่ ลงทุนในหุ้นหรื อในตลาดต่างประเทศบางแห่ง อาจมีความเสี่ยงและความผันผวนที่เพิ่มขึ ้นได้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
• สกุลเงินอ้ างอิงของกองทุนอาจ มิใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการลงทุนของกองทุน การลงทุนจะกระทาไปในสกุลเงินใด ๆ นัน้ ขึน้ อยู่กับ
ผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของ
สกุลเงินต่างประเทศจะกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงทุน ในกองทุนด้ วยสกุลเงิ นอื่ น นอกเหนื อ ไปจากสกุลเงิ นอ้ างอิงควรที่รับ ทราบว่า ความผันผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนสามารถทาให้ มลู ค่าการลงทุนของลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง
การลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน
มูลค่าของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด
หุ้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์รายตัว ในพอร์ ตการลงทุน ตลอดจนได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบางประการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และผู้ออกตราสาร ในบางกรณี ตลาดหุ้นและหลักทรั พย์รายตัวอาจมีความผันผวน และราคา
หลักทรัพย์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมากภายในระยะเวลาอันสัน้ ความเสี่ยงเช่นนี ้จะส่ งผลต่อมูลค่าของกองทุนย่อยซึ่งจะ
แปรผันตามความผันผวนของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่อ้างอิง
ธุรกรรมประเภท ออปชั่น (Options) ฟิ วเจอร์ ส (Futures) และสวอป (Swaps)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพบริ หารการลงทุน การบริ หาร Duration และการบริ หารความเสี่ยงของ
พอร์ ตกองทุนอาจแสวงหาการป้องกันและการเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์อ้างอิงด้ วยการใช้ สญ
ั ญาออปชั่น ฟิ วเจอร์ ส และสวอป
และการใช้ เทคนิคและเครื่ องมือในการป้องกันความเสี่ยงและการลงทุนแบบพิเศษ ทังนี
้ ้ ความสามารถในการนาเทคนิคและเครื่ องมือ
เหล่านี ไ้ ปใช้ อาจมีข้อจากัดอันเนื่องมาจากสภาวะตลาด และข้ อจากัดของกฎเกณฑ์ ตลอดจนไม่สามารถรั บประกันได้ ว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการนาเทคนิคและเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้ ได้ หรื อไม่ การเข้ าร่ วมในตลาดออปชั่น หรื อฟิ วเจอร์ ส สัญญาสวอป และ
ธุร กรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั น้ มี ความเสี่ ยงด้ านการลงทุนและมี ต้นทุนในการทาธุร กรรม ซึ่งกองทุนอาจไม่ต้อง
รับภาระหากว่ากองทุนไม่ได้ นาเทคนิคหรื อเครื่ องมือดังกล่าวนี ้มาใช้ หากว่าการคาดการณ์ของผู้จดั การกองทุนเกี่ยวกับทิศทางความ
เคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดอัตราดอกเบี ้ย คลาดเคลื่อน ผลในเชิงลบที่ตามมาซึง่ มีตอ่ กองทุน
อาจทาให้ กองทุนอยู่ในสถานะที่ได้ เปรี ยบน้ อยกว่ากรณีที่มิได้ มีการนาเทคนิคหรื อเครื่ องมือนันมาใช้
้
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ
• การที่ ก องทุน มี exposure ในกองทุน ปิ ด ซึ่ง โดยทั่วไปจะมี ก ารซื อ้ ขายกัน ที่ ร าคาสูง (premium) หรื อ ต่ ากว่า (discount) มูล ค่า
ทรั พย์สินของกองทุนปิ ด (underlying assets) จึงทาให้ ผ้ ูลงทุนมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ premium หรื อ discount
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•

•
•

หรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนปิ ดลงทุนไว้ ดังนันหากมี
้
การซื ้อขายในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ปิ ดจานวนมากก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มี exposure ในทางอ้ อมใน private equity และ private debt ซึง่ ในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายใต้ สภาวะตลาดหรื อเศรษฐกิจที่ไม่เอื ้ออานวย สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีสภาพคล่องน้ อยลงหรื อมีมลู ค่าที่ลดลง ซึง่ อาจจากัด
ความสามารถของผู้จดั การการลงทุนในการขายตราสารดังกล่าวบางส่วนหรื อทังหมดได้
้
ผลการดาเนินงานของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา เนื่องจาก กองทุนอาจมี
exposure ต่อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึง่ โดยเฉพาะซึง่ แตกต่างจากสกุลเงินของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองอยู่
กองทุนอาจใช้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนนอกเหนือจากการใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึง่
อาจส่งผลให้ เกิด Leverage ในการลงทุน และอาจเป็ นการเพิ่มความผันผวนในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้

หมายเหตุ
กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนของกองทุนนี ม้ ีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับ ข้ อมูลที่ระบุไว้ ใน
Prospectus ของกองทุนหลัก ให้ ถือเอาข้ อมูลต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อน
ตัดสินใจลงทุน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก)
YTD
1 month 6 months
1 year
3 years
5 years
(p.a.)
(p.a.)
(p.a.)
Fund Performance (%)
-6.20
-6.20
4.25
34.15
24.14
n/a
MSCI World Net Total Return
-5.27
-5.27
0.45
17.03
17.16
n/a
(USD)
ที่มา: abrdn ข้ อมูล ณ 31 มกราคม 2565

Since Inception
(p.a.)
19.17
13.74

ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก

Standard Deviation

3Yr
annualised
21.40

ที่มา: abrdn ข้ อมูล ณ 31 มกราคม 2565
ผลการดาเนิ นงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานที่เ กี่ ยวข้ องกั บ ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เ ป็ นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนมิได้ จัดทาขึน้ ตามาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
➢ การขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถลงทุนเป็ นจานวนเงินขันต
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครัง้ แรก
การสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
1,000 บาทขึ ้นไป
1,000 บาทขึ ้นไป
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้นได้ ทกุ วันทาการ
ของบริ ษัทจัดการ ตังแต่
้ 9.30 น. ถึง 15.30 น.
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 28 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389
หรื อสามารถดาเนินการผ่านระบบ abrdn online (Internet Trading System) (https://www.abrdn.com/thailand) ในกรณีที่ผ้ ูลงทุน
ได้ รับอนุมตั จิ ากบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสดนาฝากเข้ าบัญชีที่บริ ษัทจัดการกาหนด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็ค
หรื อดราฟต์ หักบัญชีบตั รเครดิต (ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องตรวจสอบกับบริ ษัทจัดการว่ากองทุนใดสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีหกั บัญชีบตั รเครดิตได้ ) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ทังนี
้ ้ การชาระเงินด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยเช็ค หรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ อง
ลงวันที่ที่จองซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะ สัง่ จ่าย “บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ” (บัญชีกระแสรายวัน)
และ/หรื อบัญชีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบต่อไป ซึง่ บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี ้
ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพ
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ
และบัญชีสงั่ ซื ้ออื่น ๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีข้างต้ นได้ โดยผู้ลงทุนสามารถสอบถามจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อ
คืนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชาระเงินรวมทังรายชื
้
่อของธนาคารที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดู
รายละเอียดข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ ที่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (https://www.abrdn.com/thailand)
ในกรณี ที่เช็คหรื อดราฟต์ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครั ง้ แรกไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสั่งซื ้อนัน้ ๆ ทันที โดยไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทารายการต่อไปจะต้ องทาการจองซื ้อหน่วย
ลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อีกครัง้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญ ชีบตั รเครดิต แต่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิต
หรื อบริ ษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบริ ษัทบัตรเครดิตหรื อธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่จองซื ้อหน่วยลงทุน ไม่วา่ จะด้ วยประการใด ๆ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อนัน้ ๆ ทันทีโดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทารายการต่อไปจะต้ องทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อีกครัง้
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ งตั้งขึ้น
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
➢ การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1. การขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และสามารถทาการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน หรื อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ( abrdn online) และ
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืน โดยผู้
ลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
2. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(1) การจองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื ้อครัง้ แรกและครั ง้ ถัดไป โดยผู้ของซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องกรอก
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรั บผู้จองซื ้อที่ยังไม่มี บญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ) และใบคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี และชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่กาหนดไว้ ตามวัน
และเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนพร้ อมแนบหลักฐานการชาระเงิน หรื อดาเนินการผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตในกรณีที่ผ้ ลู งทุนได้ รับอนุมตั ิ
จากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแล้ ว อาจส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจั ดการ
โดยทางโทรสารได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสัง่ ซื ้อได้ หากเป็ นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือน หรื อในกรณีจาเป็ นอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(2) หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อ
แล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน โดยคาสั่งซื ้อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ เรี ยกเก็บเงินตามคาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ ว โดยเมื่อการทารายการสมบูรณ์แล้ ว ผู้จองซื ้อจะเพิกถอนการจองซื ้อและขอคืนเงินค่าจองซื ้อไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมจากบริ ษัทจัดการ
(3) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื ้อตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อ โดยใช้ หลักการ “สั่งซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว
3. การเก็บรักษาค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
เงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนนี ้จะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ในนาม “บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ ดีน
(ประเทศไทย) จำกัด ” ที่ธนาคารพาณิชย์หรื อบัญชีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งดอกผลในช่วงดังกล่าวทังหมด
้
(ถ้ ามี) จะนาเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุน
4. การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื ้อหลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว ในกรณีที่มีการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซื ้อเป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “จอง
ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ในกรณี ที่มีผ้ ูจองซื ้อพร้ อมกันและจานวนหน่วยลงทุนมีไม่เพี ยงพอต่อ การจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรตามสัด ส่ วน
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จานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อ (pro-rata) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ จดแจ้ งผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ไว้ ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั
ปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ นายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์เล็ก
ทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผ้ ถู ือสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ไว้ ได้ โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ ว เว้ นแต่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ให้ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ แก่บริ ษัทจัดการ
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีที่มี
การจองซื ้อหน่วยลงทุนจะเกินกว่าอัตราส่วน concentration limit 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยในกองทุนหลัก โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศ
การปิ ดเสนอขายดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ รวมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถงึ 35 ราย บริ ษัท
จัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและให้ ถือว่าการอนุมัติให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
จากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ู จองซื ้อภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้ อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่า กว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่
บริ ษัทจัดการชาระเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว ให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ในกรณีที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าไม่เพี ยงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติ
การจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยหากบริ ษัทจัดการยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ถือว่าการอนุมัติให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมสิ ้นสุดลง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ใน (1) โดยอนุโลม
ในการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื ้อที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ ใน คา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ หรื อโดย
วิธีการอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อทราบล่วงหน้ า
(1) ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้ รับ
อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในกรณี ที่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้ จานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการตา มที่ได้ รั บอนุมัติจ าก
สานักงาน ก.ล.ต.
(3) กรณีอื่น ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
(3) เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
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ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของทุกกองทุน
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยผู้จองซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิในการไม่รับเปิ ดบัญชีกองทุนในกรณีที่กาหนดไว้ ใน (2) ทังนี
้ ้ ผู้ขอเปิ ดบัญชีกองทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้ ชดั เจนและครบถ้ วน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง และ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิตบิ คุ คล
(1) สาเนาหนังสือรั บรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไว้ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด) ซึ่ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2) หนังสือมอบอานาจในกรณี ผ้ ูมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรั บรองกระทรวง
พาณิชย์
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรื อผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
(5) สาเนารายงานการประชุม (ถ้ ามี) และกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(6) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร และกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สัง่ จองหน่วยลงทุนร่ วมกัน ให้ ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในการออกเสียง และผู้เสียภาษีเงินได้ จากเงินปันผล (ถ้ ามี) เว้ นแต่ ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะตกลงร่ วมกันเป็ นอย่ างอื่น
6. การซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switch in) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้ นทาง) มายังกองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) ได้
โดยจะต้ องดาเนินการให้ กองทุนต้ นทางชาระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางเข้ าบัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ บริ ษัท
จัดการกาหนด ก่อนวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวัน สุดท้ ายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ทารายการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนส าหรั บแต่ละกองทุน ต้ น ทางให้ ผ้ ูถือ หน่ วยลงทุน ทราบล่วงหน้ า ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ ได้ เสร็ จสิน้ สมบูรณ์
แล้ วไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทจัดการ
➢

การเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้ รับการรั บรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
ผู้สนใจลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายในระหว่างเวลาเริ่ ม
เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่ มทาการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบี ยน
กองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

1. การขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คูม่ ือการลงทุน
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ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (abrdn online) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้
มีหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ
วันทาการ บริ ษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีในวันทาการซื ้อขาย เว้ นแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ
ในกรณีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
เพิ่มเติมกรณีหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อนึ่ง เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนจะต้ องศึกษา
และปฏิบตั ติ ามคูม่ ือการลงทุน และมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดด้ วย
ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องคืนภาษี และ/หรื อเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษีอากรด้ วย
2. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุเป็ นจานวนเงินซึง่ ต้ อง
ไม่น้อยกว่ามูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อตามที่โครงการระบุไว้ พร้ อมชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนดไว้
(2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมทังเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี (กรณียงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีมาก่อน) และใบ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังหลั
้ กฐานการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(3) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ส่งใบคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อดาเนินการ ให้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนส่งใบคาสัง่ ซื ้อมายังบริ ษัทจัดการ พร้ อมชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
โดยใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดู
ผลประโยชน์แล้ ว โดยสิทธิในฐานะผู้ถือหน่ว ยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ จดแจ้ งผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว จะทาภายในวันทาการถัดจากวัน
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทจัดการภายหลังเวลาทาการในวันทาการซื ้อ
ขายใด หรื อส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุน บริ ษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวั นทา
การซื ้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่รับอนุมตั ใิ ห้ เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแล้ ว อาจส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ องมายังบริ ษัทจัดการโดยทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email
address) ที่บริ ษัทจัดการกาหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อบริ ษัทจัดการและได้ รับการยืนยันการรั บคาสั่งผ่านทางช่อ งทาง
ดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้ นฉบับของเอกสารมายังบริ ษัทจั ดการภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีการส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามี เหตุขัดข้ อ งทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มีการส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจัดการ
หากข้ อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรื อไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้ นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรื อบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับเอกสาร
ต้ นฉบับ ไม่วา่ จะด้ วยประการใด ๆ หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการไปตามคาสัง่ ซือ้ ที่ได้ รับทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดาเนินการตามคาสัง่ ทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวทุกประการ
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(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการได้ โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทาความตกลงร่ วมกับบริ ษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนแต่ละรายจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการ
ให้ บริ การนี ้แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนต่อไป ทังนี
้ ้ เมื่อใช้ บริ การช่องทางดังกล่าวแล้ วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการ
ใช้ บริ การที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังตกลงยอมรั
้
บการดาเนินการตามคาสั่งซื ้อหน่วย
ลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับคาสั่งซื ้อ
หน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มีการส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนม ายัง
บริ ษัทจัดการ
(6) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและ
ขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทจัดการ
3. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกงวด
(1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือนในเวลาใด ๆ ในแต่ละเดือน ในจานวนเงิน
ที่เท่ากันในแต่ละงวดด้ วยการให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทาคาสั่งซื ้อและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์หกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ เปิ ดไว้ ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มี
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการหักโอนเงินเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะดาเนินการดังกล่าว จะต้ องติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพื่อยื่น “ใบคาขอ
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” (หรื อแบบฟอร์ มที่เรี ยกชื่ออื่นใดในทานองเดียวกัน) และมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นผู้จดั ทาคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์หกั เงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ได้ ซึง่ จะเริ่ มดาเนินการได้ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับแจ้ งผลการอนุมตั ิในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว และการอนุมตั ิดงั กล่าวจะยังคงมีผลใช้ บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่อนวันยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวไปยังบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตดิ ต่อไว้
(3) ในการมอบอานาจให้ ดาเนินการซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุชื่อ “กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด
ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ ” ชนิดหน่วยลงทุน และจานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อซึง่ จะต้ องไม่ต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อตามที่โครงการ
ระบุไว้ และวันที่ให้ หกั โอนเงินในบัญ ชีเงินฝาก เพื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนจะได้ จัดทาคาสั่งซื ้อและแจ้ ง ให้
ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อและโอนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายใด ๆ ของแต่ละเดือนตามความประสงค์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทา
การซื ้อขายนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณี ที่วนั
ดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์หกั โอน
เงินในวันทาการถัดไปเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(4) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตกลงให้ หกั โอนเงินเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อ รั บซือ้ คืนทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชี ดังกล่าวเพื่อ ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อในงวดดังกล่าวทันทีโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ และจะไม่หกั บัญชีเงิ นฝาก
ย้ อนหลังสาหรับงวดที่บญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุความประสงค์ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ครบทุกกองทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินการซื ้อหน่วยลงทุน
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ให้ เฉพาะรายการของกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์แจ้ งว่าสามารถหักโอนเงินได้ โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะไม่แจ้ ง
หักบัญชีเงินฝากย้ อนหลังสาหรับรายการซื ้อของกองทุนที่บญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุ น
(6) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการแก้ ไข “ใบคาขอชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกคาขอ
ยกเลิกการใช้ บริ การดังกล่าว และกรอก “ใบคาขอชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี
(7) บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่
สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
(8) ผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากรายการสัง่ ซื ้อที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ได้ ทาการหักโอนเงินจากบัญชีของผู้สงั่ ซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
(9) บริ ษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อหน่วยลงทุน และจะเพิ่มจานวนหน่วย
ลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
4. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (abrdn online)
(1) คุณสมบัตขิ องผู้ขอใช้ บริ การ
บริ ษัทจัดการจะให้ บริ การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเฉพาะแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการอนุมตั ิให้ หกั โอนเงินจากบัญชีธนาคาร และ
ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ เปิ ดบัญชีกองทุนและให้ ใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
(2) ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้สงั่ ซื ้อที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริ การผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตซึง่ จัดให้ มีไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อสามารถสัง่ พิมพ์แบบฟอร์ มได้ จาก
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (https://www.abrdn.com/thailand) โดยต้ องกรอกข้ อความให้ ชดั เจนและถูกต้ องครบถ้ วนพร้ อมทังลงลายมื
้
อ
ชื่อผู้ขอใช้ บริ การในแบบฟอร์ มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริ ษัทจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องดาเนินการให้ ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ สามารถดาเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้
บริ การที่มีอยู่กับธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้
บริ การเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรี ยกเก็บจากลูกค้ าเมื่อมีคาสั่งให้ หกั และโอนเงินจาก
บัญชีธนาคาร
เมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาอนุมตั ิคาขอใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ งรหัสผ่านให้
ผู้ขอใช้ บริ การทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ หรื อจัดส่งรหัสผ่านให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ ในแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง่ รหัสผ่านนี ้ผู้ขอ
ใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ โดยบริ ษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้ าของนา
รหัสผ่านไปใช้ ทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
(3) หลักเกณฑ์การให้ บริ การ
ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ตในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการ (วันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจานวนเงินในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ต้ องไม่น้อยกว่าจานวนเงินขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ โครงการ
กรณีทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ น รายการสัง่ ซื ้อของวันทา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
กรณีทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็ นต้ นไป ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ นรายการสั่งซื ้อ
ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป
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กรณีทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ จะถือว่าเป็ นการทารายการสัง่ ซื ้อของวันทารายการสัง่ ซื ้อของวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนวันทาการแรกที่เปิ ดดาเนินการ
บริ ษัทจัดการจะใช้ เวลาจากฐานข้ อมูลของบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานในการอ้ างอิงเวลาในการทารายการของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้
การชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทารายการผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตจะใช้ วธิ ีการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุ
ไว้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้ หรื อรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ระบบจะไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทารายการดังกล่า ว
หรื อบริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การสามารถทารายการสัง่ ซื ้อใหม่ได้ ตามปกติ
(4) เงื่อนไขการใช้ บริ การ
(1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ใช้ บริ การมีหน้ าที่ในการศึกษาและปฏิบตั ติ ามขันตอนในการท
้
ารายการตามที่กาหนดไว้ ให้ ครบถ้ วน
(2) รายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ ทาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ รหัสผ่านที่บริ ษัทจัดการจัดส่งไปให้ หรื อใช้ รหัสผ่านที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์ เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนว่าผู้ใช้ บริ การได้ ติดต่อขอรับ
บริ การจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชี
กองทุน
(3) กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ กดยืนยันความถูกต้ องของรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริ ษัทจัดการแล้ ว ผู้ใช้ บริ การจะ
เพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ เว้ นแต่กรณีจาเป็ นที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(4) กรณี ที่เกิดเหตุขัดข้ องทางเทคนิคหรื อข้ อผิดพลาดในระบบการให้ บริ การหรื อ กรณี อื่ นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทจั ดการ
จะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้ บริ การขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนการดาเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิ ดประกาศไว้
ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(6) การให้ บริ การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมขึ น้ เพื่อ
ความสะดวกของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ ดังนัน้ ในกรณี ที่ข้อกาหนดหรื อหลักเกณฑ์ใดที่มิได้ กล่าวไว้ ในส่วนนี ้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในส่วนอื่นของโครงการ
5. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
บริ ษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีก ารสั่ง ซือ้ หน่ วยลงทุน ผ่ านทางเครื่ อ งฝากถอนเงิ นอัต โนมัติ ( Automatic Teller Machine) บริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรื อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการนาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้ได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะประกาศวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ (ทังนี
้ ้ วิธีการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น รวมทังระบบการให้
้
บริ การผ่านธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. เรี ยบร้ อยแล้ ว)
6. ข้ อจากัดในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากคาสัง่ ซื ้อดังกล่าว จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อนึ่ง บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อกองทุน หรื อทาให้ ผิดเงื่อนไขมูลค่าขัน้
ต่าของการสัง่ ซื ้อหรื อตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
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7. เงื่อนไขอื่น ๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรื อวิธีการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีการอื่นใด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และจะปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
บริ ษัทจัดการ
เพิ่มเติมกรณีหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานในการตรวจสอบการซื ้อ
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(2) บริ ษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื ้อหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ในแต่ละปี โดยมีรายการอย่างน้ อยตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา หรื อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานที่จะให้ เจ้ าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ในกรณีที่คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในจานวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผ้ ูสั่งซื ้อ
หน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับ ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบ
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้ า หรื อระงับการซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า เป็ น
การชัว่ คราว และ/หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่การซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกต่อไป หรื อใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีจาเป็ นอื่นใด
ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่
ทาการของบริ ษัทจัดการ รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
➢

การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืน หน่ ว ยลงทุน ทุก ชนิ ด (ABPCAP-A, ABPCAP-D และ ABPCAP-SSF) ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
สามารถดาเนินการผ่านระบบ abrdn online (Internet Trading System) (https://www.abrdn.com/thailand) ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนได้ รับ
อนุมตั จิ ากบริ ษัทจัดการแล้ ว หรื อที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายภายในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ตัง้ แต่
เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รั บรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว แต่ในกรณี ที่วนั ขายคืนตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุนหลักหรื อ
ตัวแทนขายของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ในวันทาการถัดไป (บริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศวันหยุดทาการซื ้อขาย
ของกองทุนหลักให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือ หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วัน
คานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกั บธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องใน
ต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ทังนี
้ ้ ตามวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีและหรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะต้ องคานึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด การ
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวก่อนเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และ
จะต้ องชาระคืนเงินภาษีที่ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้ แก่กรมสรรพากร
➢

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึง่ (“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อนาเงินที่ได้ จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมาซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการของ
กองทุนที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่ง
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ หรื อดาเนินการให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ ภายในเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.
บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
กับสานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ในการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการทา
รายการภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันหรื อภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันเท่านัน้
ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) หากวันทารายการตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุนหลักหรื อตัวแทน
ขายของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการจะทารายการให้ ในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุน
หลักให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ลงลายมือชื่อที่
ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ ไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี และส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการในวันทาการซื ้อขายตังแต่
้ เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จะต้ องระบุจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
สับเปลี่ยนให้ ชดั เจน โดยในกรณีที่ระบุเป็ นจานวนเงินจะต้ องไม่ต่ากว่ามู ลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน หรื อในกรณีที่ระบุเป็ นจานวนหน่วย
จะต้ องไม่ต่ากว่าจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืนในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่า
กว่ามูลค่าขันต
้ ่าของการสับเปลี่ยน และ/หรื อจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสับเปลี่ยน ต่ากว่ า 100 หน่วยได้ ในกรณีจาเป็ นอื่นใดตามที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องมายัง
บริ ษัทจัดการโดยทางโทรสารหรื อไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ตามที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อบริ ษัทจัดการและได้ รับการยืนยันการรั บคาสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อน จึงจะถือว่า
รายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่ งต้ นฉบับของเอกสารมายังบริ ษัทจัดการภายใน 7 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่มีการส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีเหตุขดั ข้ องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือ ว่าผู้ถือ หน่วยลงทุนยังไม่ได้ มีการส่งคาสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
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หากข้ อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กบั เอกสารต้ นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรื อบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับเอกสารต้ นฉบับ
ไม่ ว่า จะด้ ว ยประการใด ๆ หากบริ ษั ท จัด การได้ ด าเนิ น การไปตามค าสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ที่ ไ ด้ รั บ ทางโทรสารหรื อ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดาเนินการตามคาสัง่ ทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวทุก
ประการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการได้ โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อ
คืนทาความตกลงร่ วมกับบริ ษัทจัดการ ซึง่ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนแต่ละรายจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการ
ให้ บริ การนี ้แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนต่อไป ทังนี
้ ้ เมื่อใช้ บริ การช่องทางดังกล่าวแล้ วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการ
ใช้ บริ การที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังตกลงยอมรั
้
บการดาเนินการตามคาสัง่ สับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มีการส่งคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจัดการ
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ วเป็ นผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 100 หน่วย บริ ษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากบริ ษัทจัดการในการคงจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขันต
้ ่า
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จากกองทุนนี ้ หากจานวนเงินทังหมดที
้
่ได้ จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนาไปซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุ นอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขันต
้ ่าที่ระบุไว้ ในโครงการของกองทุน
ปลายทาง บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินไปซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการชาระราคา ทังนี
้ ้ โดยไม่
จาต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switch In) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้ นทาง) มายังกองทุนนี ้ (กองทุน
ปลายทาง) และจานวนเงินที่ได้ ไม่เพียงพอที่จะนาไปซื ้อหน่ วยลงทุน บริ ษัทจัดการยกเว้ นให้ นาเงินจานวนดังกล่าวมาซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี ้ตามที่ระบุไว้ ในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
(6) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ของบริ ษัทจัดการในเรื่ อง “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ” และ “การหยุดรั บซื ้อคืน
หน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะถือว่าเป็ นคาสัง่ สับเปลี่ยนของวันแรกที่จะเปิ ดทาการสับเปลี่ยนครัง้ ต่อไป ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนข้ างต้ น อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้ วธิ ีการที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการภายหลังเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายใด หรื อส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุน บริ ษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัด ไป โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการ
ซื ้อขายของกองทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน รวมทัง้
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวได้ เสร็ จสิน้
สมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
(9) ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการคานวณดังนี ้
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(1) ในกรณีที่เป็ นกองทุนต้ นทางให้ ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายที่ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนาไปรวมเป็ นทรั พย์สินของ
กองทุนปลายทาง
(2) ในกรณีที่เป็ นกองทุนปลายทางให้ ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายที่ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินที่ได้ จากการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้ าบัญชี
กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หลังจากวันสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อนึง่ มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายและรั บซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (abrdn online)
(1) คุณสมบัตขิ องผู้ขอใช้ บริ การ
บริ ษัทจัดการจะให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเฉพาะแก่ผ้ ถู ือหน่วยที่ได้ รับการอนุมัติให้ ใช้ บริ การผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
(2) ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ
ผู้ถือ หน่วยที่ ประสงค์จ ะใช้ บริ ก ารสับเปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุนผ่ า นระบบอิ นเทอร์ เ น็ต ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ มค าขอใช้ บริ ก ารผ่ า นระบบ
อินเทอร์ เน็ต ซึง่ จัดให้ มีไว้ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อสามารถสัง่ พิมพ์แบบฟอร์ มได้ จากเว็บ ไซต์
ของบริ ษัทจัดการ (https://www.abrdn.com/thailand) โดยต้ องกรอกข้ อความให้ ชดั เจนและถูกต้ องครบถ้ วนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้ขอใช้
บริ การในแบบฟอร์ มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริ ษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาอนุมตั คิ าขอใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสผ่านให้ ผ้ ถู ือหน่วยทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหน่วยให้ ไว้ หรื อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ผ้ ขู อใช้
บริ การให้ ไว้ ในแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง่ รหัสผ่านนี ้ผู้ถือหน่วยจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ โดยบริ ษัทจัดการ
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้ าของบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุนนารหัสผ่านไปใช้ ทารายการผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
(3) หลักเกณฑ์การให้ บริ การ
ผู้ถือหน่วยสามารถใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการ
(วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
กรณีทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ นรายการสับเปลี่ยนของวันทา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
กรณีทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ นรายการ
สับเปลี่ยนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป
กรณีทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ จะถือว่าเป็ นรายการสับเปลี่ยนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันทาการแรก
ที่เปิ ดดาเนินการ
บริ ษัทจัดการจะใช้ เวลาจากฐานข้ อมูลของบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานในการอ้ างอิงเวลาในการทารายการของผู้ถือหน่วยเท่านัน้
(4) เงื่อนไขการใช้ บริ การ
(1) ในการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยมี หน้ า ที่ใ นการศึก ษาและปฏิ บัติตามขัน้ ตอนในการท ารายการตามที่บริ ษั ทจัด การ
กาหนดให้ ครบถ้ วน

25
08-04-2022

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์

(2) รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ รหัสผ่านที่บริ ษัทจัดการจัดส่งไปให้ หรื อใช้ รหัสผ่านที่มี การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์ เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ ติดต่อขอรับบริ การจาก
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีกองทุน
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยได้ กดยืนยันความถูกต้ องของรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริ ษัทจัดการแล้ ว ผู้ถือหน่วย
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้ นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
(4) กรณี ที่เกิดเหตุขัดข้ องทางเทคนิคหรื อข้ อผิดพลาดในระบบการให้ บริ การหรื อกรณี อื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัท
จัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ทั ง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อ นการดาเนินการดังกล่าวโดยวิ ธีการปิ ด
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(6) การให้ บริ การสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นเพี ยงวิธีการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการก าหนด
เพิ่มเติมขึ ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านัน้ ดังนันในกรณี
้
ที่ข้อกาหนดหรื อหลักเกณฑ์ใดที่มิได้ กล่าวไว้ ในส่วนนี ้ บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในส่วนอื่นของโครงการ
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรื อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทานองเดียวกัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการนาเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้ได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะปิ ดประกาศวิธีการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนนัน้ ๆ ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
เพิ่มเติมสาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อนึง่ เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนจะต้ องคานึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชาระคืนเงินภาษี ที่ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้ แก่
กรมสรรพากร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเท่านัน้
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขาย
คื น หน่ ว ยลงทุน จากกองทุน เปิ ด ต้ น ทาง เพื่ อ น าไปช าระค่ า ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน เปิ ด ปลายทาง โดยผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน จะเสี ย
ค่าธรรมเนียมตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษั ท
จัดการ
ทังนี
้ ้ ในการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการทารายการภายใต้
หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันหรื อภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันเท่านัน้
ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนัน้ บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
ละรายแยกรายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนย้ ายหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะคานวณต้ นทุน ผลประโยชน์
และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัท
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จัดการลงทุนกาหนด ทังนี
้ ้ วันที่ลงทุน หมายความว่า วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การ
ออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้ หมายความถึง
วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่ มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้
บริ ษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน โดยมี ร ายการตามหลัก เกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามที่บริ ษัท
จัดการกาหนด ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินการนา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การ หากเปิ ดให้ บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการเมื่อจะมีการเปิ ดให้ บริ การ
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริ ษัทจัดการอื่น
(ก) กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ เป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกกองทุน
หนึง่ ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดภายใน
ั้
5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้ รับคาสัง่ จากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่สานักงาน กลต. มีประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(ข) กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ผู้ลงทุนจะต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทจัดการอื่ นของกองทุนเปิ ดต้ นทางชาระเงินที่ได้ จากการขาย คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ น
ทางเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) รวมทังด
้ าเนินการให้ มีการจัดทาและส่งมอบเอกสารหลักฐานการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีข้างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนจะต้ องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทา
การนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีคาสั่งให้ บริ ษัทจัดการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้ นทางนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น โดยผู้ลงทุ นหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการให้ บริ ษัท
จัดการอื่นของกองทุนต้ นทาง ชาระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ รวมทัง้
ดาเนินการให้ มีการจัดทาและส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ
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ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การ หากเปิ ดให้ บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการเมื่อจะมีการเปิ ดให้ บริ การ
เมื่อบริ ษัทจัดการดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแล้ ว นายทะเบียนจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด และจะจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าว พร้ อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเก็บไว้ เป็ นหลักฐานที่จะให้ เจ้ าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นใดภายใต้ การบริ หาร (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อ
ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
จัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิ ดต้ น
ทาง (ถ้ ามี) และหักส่วนต่างค่ารั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยใช้ ราคาขายและ
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การ หากเปิ ดให้ บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษั ท
จัดการเมื่อจะมีการเปิ ดให้ บริ การ
อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(4) แนวทางการใช้ ดลุ พินิจของบริ ษัทจัดการในการโอนย้ ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะด าเนิน การเพื่ อ แจ้ ง ให้ ผ้ ูถือ หน่ วยลงทุน ที่มี ชื่อ อยู่ในทะเบี ย นผู้ถือ หน่ วยลงทุน ทราบโดยทางไปรษณี ย์ หรื อ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (email) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด รวมทังจะแจ้
้
งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และสานักงาน
ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรื อมีความเสี่ยงที่
ใกล้ เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมเดิ ม หรื อไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่มีความเสี่ยงต่าสุด ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับดุลพินิจของบริ ษัท
จัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/
หรื อยกเลิกคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูสั่งซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุน หรื อจานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อจานวนเงินทุน โครงการตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปัญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่วา่ จะเป็ นการไม่สามารถดารงสัดส่วน
ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ อาจจะมี ผลทาให้ ไม่สามารถหาหลักทรั พย์ ที่จะลงทุนเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์แ ละ
นโยบายการลงทุนได้ หรื อการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
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(3) กรณี อื่น ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมาย
เกี่ ย วกับ การป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อ การก่ อ การร้ าย หรื อ ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การเห็น สมควรเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อ ความรั บผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัท
จัดการ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขาย หรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลา ปกติซงึ่ เหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) แจ้ งผู้ถือ หน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แ ล้ วให้ ทราบถึงการเลื่ อ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย ลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ข) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตาม (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(ค) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ตามค าสั่ง ที่ รั บ ไว้ แ ล้ วหรื อ จะหยุ ด รั บ ค าสั่ง ซื อ้ หรื อ ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้ องระงับการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย แ ละกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
(2) บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้ อง โดยมีมูลค่า
ตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่อ งหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(4) ในกรณีที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณายุตกิ ารจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยหากบริ ษัทจัดการยุตกิ ารจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ถือว่าการอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุน
รวมสิ ้นสุดลง
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อทราบล่วงหน้ า
(1) ในกรณี ที่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
(3) กรณี อื่น ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจาเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อ ง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิด ชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ หรื อในกรณีที่คาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในจานวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับ (6) บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากคาสัง่ ซื ้อดังกล่าว จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
การจัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อกองทุน หรื อทาให้ ผิดเงื่อนไข
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหรื อตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
(7) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับหรื อระงับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า ชนิดใดชนิดหนึง่ หรื อทุกชนิดชัว่ คราว
และ/หรื อถาวร ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการปิ ดรับหรื อระงับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่คาสัง่ ดังกล่าวจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป หรื อในกรณีจาเป็ นอื่นใด
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ที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยการปิ ดประกาศไว้
ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อทุกชนิดอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
(8) ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง้ แรก ในกรณี ที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนจะเกินกว่าอัตราส่วน concentration limit 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยในกองทุนหลัก โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศการปิ ดเสนอขายดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ รวมทังเผยแพร่
้
ผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(9) ภายหลัง การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง้ แรก ในกรณี ที่ ก ารซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน จะท าให้ เ กิ น กว่ า อัต ราส่ ว น
concentration limit 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยในกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับหรื อระงับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชั่วคราว และ/หรื อถาวร โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศการปิ ดเสนอขายดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัท
จัดการ รวมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอีก
ครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินให้ สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการชัว่ คราว ทังนี
้ ้ ไม่เกินกว่า 20 วันทาการติดต่อกัน
4. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
- ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องยื่นขอโอนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน
รวมกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน พร้ อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
- ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ ในโครงการ
- การโอนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามข้ อ 1) และ ข้ อ 2) ตามที่กล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบรรทุกข้ อมูลการโอนหน่วย
ลงทุน และบริ ษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วน ตามรู ปแบบและวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
- การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ จดแจ้ งการโอนสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เท่านัน้
➢

หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า (ABPCAP-A) และหน่ วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปั นผล (ABPCAP-D)
ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มีข้อจากัดของการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF)
ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะนาหน่วยลงทุนไปโอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกันได้ ดังนัน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะไม่รับจด
ทะเบียนการโอนหรื อจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง หรื อประกาศอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อที่มี การแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรณีข้างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธจดทะเบียนการโอนหรื อ
จานาหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
➢

ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต (Unit-Linked)
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรื อนาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน

5. ผู้ถือหน่ วยจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขาย และรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้ จาก
ช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุกได้ ทกุ วันที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ (https://www.abrdn.com/thailand) หรื อระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ (IVR) ที่หมายเลข 0-2352-3399)
6. ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุนที่ผ้ ูลงทุนควรทาความเข้ าใจก่ อนการลงทุน?
➢ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตน
ถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
➢ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้ เป็ นการแยกความเป็ นนิตบ
ิ ุคคลของกองทุน กองทุนนี ้ยังคงเป็ นนิตบิ คุ คลเดียวเท่านัน้ การแบ่งหน่วย
ลงทุนออกเป็ นหลายชนิด ไม่ได้ ทาให้ ความรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีตอ่ บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน
โดยทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
้
นจะอยู่ภายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้ อตกลงหรื อนิตกิ รรมอื่น
➢ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิ ดบริ การหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่เปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นชนิดต่าง
ๆ จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อเพิ่มการให้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่อาจ
มีความต้ องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่ าวล่วงหน้ าก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1) กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานในการลงทุน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการทารายการซื ้อ และ/หรื อขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
1. การใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน โดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัท
จัดการ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่
เกินดังกล่าว และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการ
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF) ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกันได้
3) ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการ ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(https://www.abrdn.com/thailand)
4) กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนอย่ างไร ?
ผู้ลงทุนสามารถนาส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่หน่วยงานดังต่อไปนี ้
▪ ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389 (client.services.th@abrdn.com)
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
▪ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379
▪ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรื อ 1207
5) กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่ างไร ?
ไม่มี
6) บริษัทจัดการจะดาเนินการวางทรั พย์ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่ มีภูมิลาเนาในประเทศไทยที่ใด?
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ น
ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวติ (Unit-Linked)
Q: การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต (Unit-Linked) คืออะไร ?
A: การลงทุนในรู ปแบบการซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผ้ ลู งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัท
ประกันชีวิตจะนาเงินค่าเบี ้ยประกันส่วนหนึ่งหรื อทังหมดไปลงทุ
้
นในกองทุนรวมตามที่ผ้ ลู งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริ ษัทประกัน
ชีวติ กาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี ้ยประกันชีวติ ที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ไปในกรรมธรรม์ ทัง้ นี ้ เงิ นค่าเบี ย้ ประกันชี วิตที่ น าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ ย นแปลงเพิ่ มขึน้ หรื อ ลดลงได้ ตลอดเวลาตามผล
ประกอบการของกองทุนรวมที่ผ้ ลู งทุนเลือกไว้
Q: ท่ านสามารถซือ้ กองทุนนีค้ วบกับกรมธรรม์ ประกันชีวติ (Unit-Linked) ได้ หรือไม่ ?
A: ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้ ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต
หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่าง
ไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน
อนึง่ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะเสนอขายเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อการออมเท่านัน้
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต (Unit-Linked) มีดังนี ้
1. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้ องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ
ประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุน
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ขัน้ ต่า และจานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า ซึง่ อาจต่ากว่าที่ระบุไว้ ในโครงการ หรื อต่ากว่าการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารประกอบการ
ขายที่จดั ทาโดยบริ ษัทประกันชีวติ
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต โดยชาระเป็ นเงินสด
แคชเชียร์ เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด คาสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร หรื อคาสัง่ หักบัญชีบตั รเครดิต หรื อด้ วยวิธีอื่นใดตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูล ค่า
ขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุ น วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัท
ประกันชีวติ ได้ รับเอกสารและเงินจองซื ้อครบถ้ วนและได้ พิจารณาอนุมตั กิ รมธรรม์ประกันชีวติ แล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทประกันชีวติ อาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคาสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอก
เงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวติ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
3. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคื นหน่วย
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ลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกันชีวติ ได้ รับเอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิตตามจานวนขัน้
ต่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มหรื อในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
(2) การรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีก ารที่กาหนดใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต ซึง่ มูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่า ว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทาง อื่นที่บริ ษัท
ประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต
4. การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กรณีขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริ ษัทจัดการ
จะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ กบั ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริ ษัทประกันชี วิต
กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน
สัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อ อกใบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่วยลงทุนโดยตรง
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิตตามจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าจานวนเงินคงเหลือขันต
้ ่า
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยต้ องส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริ ษัทประกันชี วิต
กาหนดไว้ สาหรับกรมธรรม์นนเท่
ั ้ านัน้ โดยต้ องเป็ นการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชี วิต ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หมายถึง การที่บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่
(กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรื อดาเนินการอื่นใดเพื่อ ให้ เกิดรายการดังกล่าวให้ กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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ทังนี
้ ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รู ปแบบสรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสัง่ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ล่วงหน้ าให้ มี การขายคืนหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์ในเอกสารที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนดไว้
(3) การปรั บสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่ งหรื อ หลายกองทุนเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ด
ปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์เพื่อให้ มีสัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนได้ แสดงความประสงค์ หรื อตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาความตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกัน ชีวติ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรื อถาวรในกรณี ที่บริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ น
ประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทประกันชีวติ จะใช้ ราคาดังต่อไปนี ้เป็ นหลักเกณฑ์ในการคานวณ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหัก
ด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ณ วันที่
ส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริ ษัทประกันชีวิตได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางแล้ ว บวก
ด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคานวณราคาขายและราคารั บซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ข้ างต้ นจะต้ องเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในแต่ละรู ปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นวันที่กาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึง
วันดังต่อไปนี ้
- กรณี การสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่บริ ษัทประกันชี วิตได้ รั บคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง
ครบถ้ วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทาการที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้
- กรณี การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่ดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครัง้ แรกและวันที่
ดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ ถัดไป ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาความตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวติ
- กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึง วันทาการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์ หรื อ
ตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาความตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวติ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษั ทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด โดย
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ ชัดเจน พร้ อมระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน (ไม่สามารถระบุเป็ นจานวนเงินได้ ) ทังนี
้ ้
บริ ษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์ ม
หรื อกรมธรรม์ หรื อในกรณีที่จานวนเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขันต
้ ่าที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดในการนาไปซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ ได้ เสร็ จ
สิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต
จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครัง้ แรก หรื อสรุ ปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม
สถานะการลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด
7. วันและเวลาในการขาย รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ ขาย หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท ประกันชีวิตได้ ทุกวันและเวลาทาการที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้ แก่ การซื ้อหน่วยลงทุน (การชาระเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคื น
หน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการ
ลงทุนอัตโนมัตไิ ด้ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด
8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการและบริ ษัทประกันชีวติ กาหนด ดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการใน
ส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลา ราคารับซื ้อคืน และเงื่อนไขในการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนใน
การรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื ้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้
ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
(5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี ้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
(7) สิทธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกัน
ชีวติ นัน้
(8) สิทธิในการรั บทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
(9) สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรั บทราบคา
เตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(10) สิทธิในการได้ รับข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น
(11) สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
(12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
9. การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ

37
08-04-2022

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์

(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือนและรายงานประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับเอกสารจาก
บริ ษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะ
การเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชี วิตกาหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริ ษัท
ประกันชีวติ ได้ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด
▪ การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรู้ จักลูกค้ า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence:
CDD) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการให้ ข้อมูล และ/หรื อจัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
จากบริ ษัทจัดการเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ ระงับ และ/หรื อยกเลิกการทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ หรื อหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่ให้ ความร่ วมมือ ในการให้ ข้อมู ล และ/หรื อจัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้ แ ก่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายจากบริ ษัทจัดการตามที่บริ ษัทจัดการกกาหนด หรื อให้ ข้อมูล และ/หรื อจัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้ แก่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการไม่ครบถ้ วนเพียงพอสาหรับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ทังนี
้ ้ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(2) บริ ษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อใช้ เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน หรื อใช้ เป็ นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื ออาจมีลักษณะเป็ นการหลี กเลี่ ยงกฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อ กฎหมาย
ดังกล่าว
(3) บริ ษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรื อ
ความน่าเชื่อถือหรื อภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการ นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อจัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดของผู้ถือห น่วย
ลงทุน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็ นต้ น ให้ แก่
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรื อบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทังนี
้ ้ คาว่า “กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ให้ มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้
มีการลงทุนในประเทศนันๆ
้ ด้ วย
▪ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกกฎหมายที่ เ รี ย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง ต่อ ไปจะเรี ย กว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริ กันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ คุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่ อยู่ทางภาษี
ในสหรั ฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อ มี ไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ย้ ังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบันมี รั ฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนิน การออก
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กฎหมายที่ มี ข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ในลัก ษณะที่ คล้ า ยคลึงกับ FATCA (ซึ่ง ต่อ ไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดัง กล่า วว่า
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาโดยมี หน้ าที่ต้อ งรายงานข้ อ มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญ ชาติอ เมริ กันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึง
หน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตน
ตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรั พย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทาธุรกรรมทางการเงิ นหรื อ ยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการ
ลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ ยวข้ อ ง และเพื่ อ ให้ บริ ษัท จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติต ามภาระผูกพันภายใต้ ข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรั ฐอเมริ กา
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือ
หน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา เช่น หนังสื อ แสดงการเสี ยสิทธิ ในสัญชาติอ เมริ กันหรื อการให้ ข้ อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ใ นแบบฟอร์ มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ หลายอย่างดังต่อ ไปนี ต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถื อ ว่าผู้ถือ หน่วยลงทุนดังกล่าวรั บทราบการ
ดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้
ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมี
การดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ นและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุน
อาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ทางราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
1. ใครเป็ นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี ้ และมีใครเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทบ้ างรายชื่อ
กรรมการ และคณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
รายชื่อกรรมการ
1. นายเรเน่ บิวล์แมนน์
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
3. นายปรกฤษฎ์ พรรคพานิช
4. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร
คณะผู้บริหาร
1. นายเรเน่ บิวล์แมนน์
3. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
5. นายพงค์ธาริ น ทรัพยานนท์
7. นายจักรกฤษณ์ เหมบัณดิษฐ์

2.
4.
6.
8.

คณะกรรมการการลงทุน
1. นายพงค์ธาริ น ทรัพยานนท์
3. นางสาวดวงธิดา แซ่แต้
5. นายอดัม จอห์น แม็คเคบ
7. นายเอเดรี ยน ลิม
9. นายแอนดรู ว์ ธังค์
11. นายคิ รุ ย เทย์

2. นางสาวดรุ ณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย
4. นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย
6. นายฮิว ยัง
8. นายแดเนียล อึ ้ง
10. นายมาร์ ค เบเคอร์
12. นายเชินเยห์ คว๊ อก

นายเอียน แมคโดนัลด์
นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช
นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร
นางสาวขวัญใจ มัลลัม

2. บริ ษั ท จั ด การมี จ านวนกองทุ น รวมและมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมทั ง้ หมดที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
เท่ าไร ?
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
บริ ษัทจัดการมีกองทุนรวมทังหมดที
้
่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการ จานวน 30 กองทุน และมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทังหมด
้
24,511,120,895.94 ล้ านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ ABPCAP-A
เท่ากับ … บาท
▪ ABPCAP-D
เท่ากับ ... บาท
▪ ABPCAP-SSF
เท่ากับ ... บาท
3. ใครเป็ นผู้จัดการกองทุนนี ้ มีประสบการณ์ ทางานอย่ างไร และมีหน้ าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้ าง
(1) นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย
ประวัตกิ ารศึกษา
• MSc Finance, Imperial College London, UK
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MSc International Management with Finance, Queen Mary University of London, UK
• B.Acc. Kasetsart University, Thailand
ประสบการณ์ทางาน
ดรุ ณรั ตน์ร่วมงานกับอเบอร์ ดีน ในเดือนธันวาคม 2564 หลังจากร่ วมงานกับ บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต โดยเริ่ มต้ นจากการเป็ น
Equity Investment Analyst โดยล่าสุดดารงตาแหน่ง Head of Equity Investment Department มีประสบการณ์ บริ หารจัดการ
การลงทุนในตราสารทุนและ REIT เป็ นเวลา 10 ปี ด้ วยขนาด Asset Under Management (AUM) ประมาณ 40,000 ล้ านบาท
และรับผิดชอบดูแลบริ หารทีม 5 คน
•

(2) นางสาวดวงธิดา แซ่ แต้
ประวัตกิ ารศึกษา
• M.S. Economics, Johannes Kepler University Austria
• B.A. Economics, Thammasat University Thailand
ประสบการณ์ทางาน
ดวงธิดาเป็ น CFA Charterholder มีประสบการณ์ในสายงานลงทุนมากว่า 8 ปี ดวงธิดาร่ วมงานกับอเบอร์ ดีนในปี 2564 ก่อนหน้ า
นี ้ดวงธิดาเป็ นผู้จดั การกองทุนฝ่ ายตราสารทุนที่บลจ.ทาลิสเป็ นเวลา 5 ปี หนึง่ ในกองทุนรวมที่เคยบริ หารได้ รับการจัดอันดับ 5 ดาว
จาก Morningstar Thailand ดวงธิ ด ามี ป ระสบการณ์ ใ นการวิเ คราะห์ ห้ ุน กลุ่ม การเงิ น กลุ่ม สื่ อ สารและเทคโนโลยี และกลุ่ม
โลจิสติกส์ อีกทังยั
้ งมีความเชี่ยวชาญในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก
(3) นายพงค์ ธาริน ทรั พยานนท์
ประวัตกิ ารศึกษา
•
Masters of Science, Oregon Graduate Institute, USA
•
BSc from Carnegie Mellon University, USA
ประสบการณ์ทางาน
พงศ์ธาริ นร่ วมงานกับอเบอร์ ดีน ในปี 2548 หลังจากร่ วมงานกับ Pacific Economic Consultant, USA ในตาแหน่ง Financial
Analyst
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้ แก่
1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์
3. ติดตามการบริ หารความเสี่ยงการลงทุน
4. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้
5. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339
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6. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379
7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน ?
นางสาวชมพูนชุ แซ่แต้ หรื อนางสาวชุตมิ า วงษ์ ศราพันธ์ชยั หรื อ นางสาว รฐาภัทร ลิ ้มสกุล หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร์
หรื อนายเทิดทอง เทพมังกร
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 28 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ https://www.abrdn.com/thailand
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี ้
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ (abrdn Listed Private Capital Fund) เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) มีนโยบายนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen
Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของทรั พย์สินของกองทุน
หลัก ซึง่ จะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของผู้ออก
หลักทรั พย์ที่มี exposure ใน private capital markets ทัว่ โลก หลักทรั พย์ดงั กล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิ ด (shares of Closed-Ended
Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรื อบริ หารจัดการการลงทุนใน private equity market และ private debts market ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม (กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ จะลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน) ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ได้ ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรื อทรัพย์สินที่ลงทุน และสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ และเนื่องจากกองทุนนี ้เป็ นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริ หารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดาเนินการโดยผู้จดั การกองทุนของกองทุนหลักเป็ นส่วนใหญ่ โดย
บริ ษัทจัดการจะมีการบริ หารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่ อง เช่น ความเสี่ยงจากสภาพคล่องในชันของกองทุ
้
นเอง ซึง่ ปัจจัยความเสี่ยงที่
สาคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ องกับทุนที่กองทุนหลัก
ลงทุนไว้ และส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการเห็นว่าความเสี่ยงในกรณี นีเ้ กิดขึ น้ ได้ จากหลายปั จจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้ โดยวิธีการที่บริ ษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมในการบริ หารความเสี่ยงนี ้ คือ การตรวจสอบบริ ษัทที่จะลงทุนอย่างครบถ้ วนด้ วยความระมัดระวังและปฏิบตั ิตาม
กระบวนการลงทุนที่กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด รวมทังมี
้ การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้ วความผัน
ผวนของราคาหลักทรัพย์มกั ไม่เกี่ยวข้ องกับแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว แต่จะเป็ นเรื่ องของความสมดุลระหว่างผู้
ซื ้อและผู้ขายในตลาด ซึง่ หากราคาที่เกิดจากการซื ้อขายกันในปริ มาณที่มากนันยั
้ งคงเป็ นราคาที่สามารถซื ้อหรื อขายตราสารดังกล่าวได้ ใน
ราคาที่น่าสนใจแล้ ว บริ ษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็ นโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการไม่ได้ ม่งุ
ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนหรื อมีลกั ษณะที่ดเู หมือนจะให้ ผลตอบแทนที่ดี ณ จุดต่าง ๆ ในวัฏจักรของหุ้นตัวนัน้ แต่บริ ษัทจัดการมุ่งสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนจนครบรอบวัฏจักร (ภายใต้ เงื่อนไขที่ตา่ งกันย่อมให้ โอกาสทางการลงทุนที่ต่างกัน) และนอกจากนี ้บริ ษัทจัดการ
ก็ไม่มีการลงทุนตามจังหวะของตลาด (market timing) เนื่องจากไม่ใช่ลกั ษณะการลงทุนในแบบที่บริ ษัทจัดการยึดถือ ดังนัน้ บริ ษัทจัดการ
จึงบริ หารเงินสดในลักษณะเป็ นเงินสารองคงเหลือมากกว่าจะบริ หารเงินสดในลักษณะเป็ นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอย่างหนึง่
2. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Performance Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการดาเนินงานของกองทุนได้ รับ
ผลกระทบจากผลการดาเนินงานหรื อความสามารถในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทที่กองทุนหลักลงทุนไว้ เช่น บริ ษัทดังกล่าวประสบปั ญหา
ทางการเงินหรื อมีผลกาไรน้ อย ซึง่ อาจทาให้ ราคาของตราสารทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ องกับทุนของบริ ษัท ดังกล่าวลดลงและส่งผลให้ มลู ค่า
หน่วยลงทุนลดลง
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการได้ นาเอากระบวนการลงทุนของอเบอร์ ดีน (Aberdeen Standard equity investment process) มาเพื่อใช้ ในการลดความเสี่ยง
นี ้ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา มีการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อให้
สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคณ
ุ ภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม
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3. ความเสี่ ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่หลักทรั พย์ ที่ลงทุนหรื อตลาดหลักทรั พย์ ในบางประเทศซึ่ง
กองทุนหลักลงทุนไว้ อาจขาดสภาพคล่องหรื อขาดประสิทธิภาพหรื อกฎเกณฑ์หรื อการกากับควบคุมซึง่ ควรจะมีในกรณีที่เป็ นตลาดที่พัฒนา
แล้ ว โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรื อความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรื อตราสารซึง่ จะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกองทุน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการเห็นว่าสภาพคล่องเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญในแง่ภาพรวมของพอร์ ตการลงทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการมีการติดตามดูแลในเรื่ องนี ้อย่าง
ใกล้ ชิด โดยสาหรับตลาดทุนเกิดใหม่ (emerging markets) จิตวิทยาของตลาด (sentiment) มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และ
ปั ญหาเรื่ องสภาพคล่องจะตามมา ทาให้ ตราสารบางส่วนของพอร์ ตการลงทุนขาดสภาพคล่องและไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวออกไป
ได้ โดยในชันของกองทุ
้
นมีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องโดยการกาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ ได้ ไม่
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุน ดาเนินการให้ การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในชัน้ ของกองทุนหลักแล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน รวมทังอาจมี
้
การจัดหาวงเงินเครดิตจากสถาบันการเงินและสารองเงินไว้ ในจานวนที่
เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนหน่วยลงทุน
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการที่การลงทุนของกองทุนหลักเกี่ยวข้ อง
กับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจทาให้ ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทาให้ มลู ค่าของตราสารที่
ลงทุนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงและอาจทาให้ เกิดความผันผวนต่อ ผลตอบแทนในรู ปเงินบาทได้ นอกจากนี ้การลงทุนในประเทศที่สกุลเงินมีความ
ผันผวนหรื อไม่มีเสถียรภาพก็อาจทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของเงินลงทุนได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ผู้จดั การกองทุนหลักและบริ ษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ล ะช่วงเวลาตามความเหมาะสมตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการได้ ทาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 90
ของมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
5. ความเสี่ยงจากบังคับใช้ กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามสิทธิตามกฎหมายและสิทธิอื่น ๆ
ของเอกชน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการบริ หารความเสี่ ยงนี โ้ ดยพิจารณาลงทุนในบริ ษัทที่แน่ใจได้ ว่าอยู่ภายใต้ กฎหมายที่ใช้ บังคับในประเทศที่บริ ษัทดังกล่าว
ประกอบธุรกิจอยู่ ซึง่ บริ ษัทนันจะได้
้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ
ของศาลในประเมินความเสี่ยงของประเทศด้ วย อย่างไรก็ตามปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระดับภาคเอกชนนันมี
้ น้อยโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นจากผล
ของการกระทาของรัฐบาล เช่น บริ ษัทของรัฐบาลอาจได้ รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็ นกลาง หรื อได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าสู่ตลาด
และอานาจในการควบคุมตลาด ในกรณีนี ้คูแ่ ข่งที่เป็ นภาคเอกชนก็อาจได้ รับผลกระทบได้
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์ (หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ออปชันส์ ฯลฯ (Investment in Securities (common
shares, warrant, options etc) Risk) คือ ความเสี่ยงในการลงทุนในบริ ษัทที่มีคณ
ุ ภาพต่า หรื อการซื ้อตราสารในราคาที่สงู เกินไป
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงนี ้โดยการตรวจสอบการถือครองตราสารทังหมดอย่
้
างครบถ้ วนและระมัดระวังไม่ซื ้อตราสารใดที่มีราคาสูง
เกินไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาความเสี่ยงของหุ้นเป็ นหลักและคานึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) เพียงเล็กน้ อย บริ ษัทจัดการ
ไม่เชื่อในแนวความคิดที่ว่า เกณฑ์มาตรฐานคือเครื่ องมือที่เป็ นกลาง ทังนี
้ ้ เพราะเกณฑ์มาตรฐานไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับแนวโน้ มใน
อนาคตของบริ ษัทที่กาลังพิจารณาได้ นอกจากนี ้การกระจายการลงทุนยังถือเป็ นวิธีการหลักในการควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาตราสาร โดยจะมีหน่วยงานอิสระที่ทาหน้ าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนรับผิดชอบในการจัดทารายงานเกี่ยวกับความ
สอดคล้ องของฐานะการลงทุนของกองทุนโดยพิจารณาจากมุมมองของการลงทุนเป็ นหลัก รวมทังท
้ าให้ มั่นใจได้ ว่าแนวทางการบริ หาร
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ความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงซึง่ กาหนดตามข้ อจากัดหรื อตามแบบจาลองพอร์ ตการลงทุนของอเบอร์ ดีน
หน่วยงานนี ้จะระบุข้อยกเว้ นและแนวทางที่ ต้องดาเนินการเมื่อฐานะความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ เกิดขึ ้น การบันทึกการเกิดขึ ้นของระดับความ
เสี่ยงจะช่วยทาให้ ผ้ จู ดั การกองทุนทราบในกรณีที่ระดับความเสี่ยงยังคงเกินกาหนดข้ อจากัดดังกล่าวหรื อในกรณีที่ยงั คงเกิดข้ อยกเว้ นอย่า ง
ต่อเนื่อง (กล่าวคือยังไม่มีการดาเนินการเพื่อแก้ ไขในเรื่ องดังกล่าวหรื อมีการดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ )
7. ความเสี่ ยงทางด้ า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ (Political and Economic Risk) คือ ความเสี่ ยงที่มักจะเกิดขึน้ ในตลาดที่เกิดใหม่
(emerging markets) ซึ่งมี หลายรู ปแบบ เช่น ความไม่มีเสถี ยรภาพของรั ฐ บาล การเปลี่ ยนนโยบายเศรษฐศาสตร์ ม หภาค หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อย่างฉับพลัน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการบริ หารความเสี่ยงนี ้โดยพิจารณาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวอย่างละเอียดและสม่าเสมอ และหากมีความ
คืบหน้ าในเรื่ องใดที่เห็นว่ามีความสาคัญก็จะนาเข้ าสู่การพิจารณาของที่ประชุมทุก 2 ครัง้ /สัปดาห์ บริ ษัทจัดการยังตรวจสอบปั จจัยอื่น ๆ
ด้ วยเช่น นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน (เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ของความผันผวนในค่าเงิน) สถานะการใช้ เงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจร
ของสินค้ าโภคภัณฑ์โลก เช่นเดียวกับปั จจัยรองอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองจากการแทรกแซงโดยรั ฐบาล เป็ นต้ น โดยเป็ นที่ชัดเจนว่าหาก
ประเทศใดมีประวัติเกี่ยวกับกับความไม่มีเสถียรภาพ สิ่งนีจ้ ะเป็ นปั จจัยในการให้ นา้ หนักการลงทุน ในหุ้นหรื อการจัดสรรการลงทุน แต่
ขณะเดียวกันการปฏิวตั ิหรื อการลดค่าเงินก็ไม่ได้ เป็ นเหตุที่ทาให้ บริ ษัทจัดการขายตราสารที่ถืออยู่โดยอัตโนมัติ หรื อเข้ ามาลงทุนทันที เพียง
เพราะความคาดหวังว่าการเมืองจะดีขึ ้น เช่นกัน เหตุการณ์ตา่ งๆเหล่านี ้อาจมีผลกระทบกับบริ ษัทที่ลงทุนไว้ ในหลายเรื่ อง ซึง่ ในหลายกรณี
ก็ถือว่าเป็ นโอกาสในการลงทุน
8. ความเสี่ยงด้ านวิธีปฏิบัติทางบัญชี (Accounting Practice Risk) คือ ความเสี่ยงที่บางประเทศมีมาตรฐานการบัญชีหรื อระบบการ
สอบบัญชีไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล หรื อรายงานทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานสากลแต่ข้ อมูลในรายงานดังกล่าวอาจไม่ถูกต้ อง
เสมอไป หรื อข้ อจากัดในหน้ าที่ของบริ ษัทในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการจะตรวจสอบวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีอย่างใกล้ ชิดเมื่อมีการประเมินบริ ษัทที่จะลงทุนในขันตอนของการตรวจสอบคุ
้
ณภาพของ
บริ ษัท โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะต้ องมีวธิ ีปฏิบตั ทิ างบัญชีที่เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชีสากลหรื อมาตรฐานทางบัญชีของประเทศนันๆ
้ และ
ถ้ าหากไม่เป็ นไปตามนี ้บริ ษัทจัดการก็จะตังข้
้ อสงสัยในเจตนาที่จะไม่ปฏิบตั ิตามดังกล่าว (เช่น กระทาเพื่อใช้ ช่องว่างของมาตรฐานหรื อไม่
หรื อเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง) แม้ ว่าข้ อสงสัยดังกล่าวจะไม่มีหลักฐานรองรับก็ตาม การกระทาดังกล่าวก็
จะทาให้ การประเมินมูลค่าของบริ ษัทนันท
้ าได้ ยากเมื่อเทียบกับบริ ษัทในประเทศอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
9. ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Shareholder Risk) คือ ความเสี่ยงที่ประมวลข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีความแตกต่างกันมากใน
หลายประเทศ ในบางประเทศมีกฎหมายกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ของบริ ษัทและสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้ สิทธิออกเสียง ใน
บางครัง้ มีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นบทบังคับแต่บางครัง้ ก็กาหนดไว้ เป็ นเพี ยงข้ อพึงปฏิบตั ิ ในหลายๆประเทศการคุ้มครองผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่าง
จากัด และบริ ษัทก็สามารถจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น (โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างด้ าว) โดยการกาหนดให้ มีสิทธิการออกเสียงที่แตกต่างกัน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการบริ หารความเสี่ยงนี ้โดยผู้จดั การกองทุนจะใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการแจ้ งประเด็นต่างๆให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัททราบใน
โอกาสที่เหมาะสม เช่น ในการประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้น หรื อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผู้จดั การกองทุนยังใช้
สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ (active shareholder) ด้ วยการแจ้ งความเห็นรวมทังใช้
้ สิทธิออกเสียงในวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ ได้ รับชาระหนี จ้ ากการซือ้ ขายหลัก ทรั พย์ (Execution and Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่
ตลาดหลักทรัพย์บางแห่งไม่มีระบบในการส่งมอบหลักทรัพย์พร้ อมกับการชาระราคาซึง่ สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิ
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ตามสัญญาได้ ในบางครัง้ จึงมีความจาเป็ นต้ องมีการชาระราคาในกรณีเป็ นผู้ซื ้อก่อนได้ รับมอบหลักทรัพย์ หรื อส่งมอบหลักทรัพย์ ในกรณี
เป็ นผู้ขายก่อนที่จะได้ รับชาระราคา
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการบริ หารความเสี่ยงนี ้โดยการพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายในการทาธุรกรรมสาหรับการซื ้อและการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไว้
เป็ นการล่วงหน้ า อย่างไรก็ตามการที่มีต้นทุนในการทาธุรกรรมที่ต่ากว่าแต่เพี ยงอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นปั จจัยหลักที่บริ ษัทจัดการจะเข้ าทา
ธุรกรรมด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ อ านาจต่อรองที่มีเหนือ กว่าบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรั พย์ในบางตลาด รวมทังมี
้ การ
คัดเลือกบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยความระมัดระวังเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงเกี่ ยวกับการผิดนัดชาระหนี ้
11. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัด
ชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยของผู้ออกตราสาร และหรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาในการทาธุรกรรม (Counter Party)
เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่
ด้ อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ นตามเวลาที่
กาหนดไว้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร ในกรณี ที่บริ ษัทผู้ออกตราสาร
ประสบกับภาวะขาดทุน ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ ้น
12. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Investment Risk) คือ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
ลดความเสี่ยง หากคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันดังกล่าวก็จะทาให้ การลดความเสี่ยงด้ านราคา อัตราดอกเบี ้ย หรื ออัตราแลกเปลี่ยน
ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้การดาเนินการดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึง่ อาจทาให้ ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนลดลง และหาก
การเปลี่ยนแปลงด้ านราคา อัตราดอกเบี ้ย หรื ออัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประโยชน์ ตอ่ มูลค่าตราสารที่กองทุนถืออยู่ก็จะทาให้ กองทุนเสียโอกาส
ที่จะได้ รับประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน
นอกจากความเสี่ ย งข้ า งต้ น แล้ ว การลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุน แม้ จ ะไม่ท าให้
วัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบนไป แต่ก็อาจทาให้ กองทุนมีความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึ ้นหากทิศทางของราคาสินค้ า
หรื อตัวแปรอ้ างอิงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนลงทุนไว้ ไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ากับคู่สญ
ั ญาที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade) โดยในการลงทุนผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาใช้ เครื่ องมือทางการลงทุนและระบบการรายงานที่เหมาะสมและ
เพียงพอในการติดตามและบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว
13. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารแห่ งหนีท้ ่ มี ีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note Investment Risk)
โดยส่วนใหญ่ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และในบางกรณีตวั แปรอ้ างอิงของ
ตราสารดังกล่าวอาจมีทศิ ทางไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์จงึ อาจทาให้ กองทุนได้ รับผลตอบแทนต่าหรื อติดลบได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ออกโดยคู่สญ
ั ญาที่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และอาจจัดให้ กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบอายุ
ตราสารได้ โดยผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารประเภทนี ้ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
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14. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk)
ในบางกรณีกองทุนอาจมีการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ อ้ างอิงกับราคาสินทรัพย์อ้างอิงในมูลค่าที่มากกว่ามูลค่าทรั พย์สิน
สุทธิของกองทุน และอาจส่งผลให้ เกิดการขาดทุนจากการลงทุนมากกว่าราคาที่ปรับลดลงของสินทรัพย์อ้างอิงได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์การลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะทาการลงทุน และติดตามสถานะการลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อลด
ความเป็ นได้ ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
15. ความเสี่ ยงจากข้ อจ ากั ด การน าเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ ( Repatriation risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนกลับประเทศได้ ครบถ้ วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนาเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศที่กองทุนเข้ าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
16. ความเสี่ ยงจากการลงทุ น ในต่ า งประเทศ (Country and political risk) คือ ความเสี่ ยงในเรื่ อ งของเสถี ยรภาพและรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจได้ รับ
ผลกระทบหากมี การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกาหนด กฎเกณฑ์หรื อนโยบายต่าง ๆ ของรั ฐบาลในการบริ หารประเทศ อาทิ เช่น
นโยบายทางการเงินเรื่ องข้ อจากัดของการเคลื่อนย้ ายเงินตราต่างประเทศ เข้ า -ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการ
จัดตังกองทุ
้
นรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
นรวมของประเทศไทย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในการ
พิจารณาลงทุนบริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ซึง่ อาจช่วยลดความ
เสี่ยงในส่วนของ country risk ลงได้
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อัตราส่ วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 และข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ไม่เกิน 20%
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
จะสูงกว่า
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
(1) 10% หรื อ
ธุรกิจ ธพ.
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สิน
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทา
ให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการ แก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้
ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้ อ 5.4.3.3.1 – 5.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

7

8

ประเภททรัพย์ สิน
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 และ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที่
2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการ
เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิตบิ คุ คลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ ดาเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อ มี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุน
ใน B/E P/N SN เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุนหรื อรอบการลงทุนของ MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
สาหรับ MF ทัว่ ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึง่
หนี ้กึง่ ทุน
SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สิน
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MF ทัว่ ไป ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
6.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วน
1 หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของ
บริ ษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใด
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
รายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
ล่าสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ น
ข้ อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด61
ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการ

5

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพ
บัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)
หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
6
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
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ข้ อ

3

4

ประเภททรัพย์ สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

อัตราส่ วน
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
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ข้ อ
5

ประเภททรัพย์ สิน
หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

6

หน่วย private equity

อัตราส่ วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
้
น private
equity
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ตารางค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม1
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
ที่ประมาณการได้
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม

อัตราตาม
โครงการ 2

รอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ … 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
(3 ปี ที่ผ่านมา)
(2 ปี ที่ผ่านมา)
(1 ปี ที่ผ่านมา)

ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ไม่เกินร้ อยละ 2.6750

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2.6750
2.6750
2.6750

ไม่เกินร้ อยละ 1.8725
ไม่เกินร้ อยละ 1.8725
ไม่เกินร้ อยละ 1.8725

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

1.8725
1.8725
1.8725

ไม่เกินร้ อยละ 0.0535
ไม่เกินร้ อยละ 0.0535
ไม่เกินร้ อยละ 0.0535

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

0.0321
0.0321
0.0321

ไม่เกินร้ อยละ 0.1177
ไม่เกินร้ อยละ 0.1177
ไม่เกินร้ อยละ 0.1177

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

0.1177
0.1177
0.1177

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ปู ระกัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริ ง

n.a.

n.a.

ตามที่จ่ายจริ ง

n.a.

n.a.

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ3
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์3
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน3
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณ
การไม่ ได้
2.1 ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (ไม่เกิน
ร้ อยละ 1.0 ของ NAV เฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี
แต่ไม่เกิน 3 ล้ านบาท)
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (ไม่เกิน
ร้ อยละ 1.0 ของ NAV เฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี )

ไม่เกินร้ อยละ 0.6313
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2.2 ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ
เช่น หนังสือชี ้ชวน รายงานประจาปี รายงาน 6
เดือน หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน ฯ
2.3 ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม
เช่น การจัดตังกองทุ
้
น การชาระบัญชี การเลิก
กองทุนรวม ฯ
2.4 ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
2.5 ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บ
จริงทัง้ หมด4 (1+2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริ ง

n.a.

n.a.

ตามที่จ่ายจริ ง

n.a.

n.a.

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ตามที่จ่ายจริ ง

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน5
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
(3 ปี ที่ผ่านมา)

เรียกเก็บจริง
(2 ปี ที่ผ่านมา)

เรียกเก็บจริง
(1 ปี ที่ผ่านมา)

ไม่เกินร้ อยละ 3.00
ไม่เกินร้ อยละ 3.00
ไม่เกินร้ อยละ 3.00

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

1.50
1.50
ยกเว้ น

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน5
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม

ไม่เกินร้ อยละ 2.00
ไม่เกินร้ อยละ 2.00
ไม่เกินร้ อยละ 2.00

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

ยกเว้ น
ยกเว้ น
ยกเว้ น
(กรณีสบั เปลี่ยนไป บลจ.
อื่น เก็บ 1.00 )

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน5
3.1 กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดเพื่อการออม
3.2 กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
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- ชนิดเพื่อการออม6

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน7

ไม่เกินร้ อยละ 2.00
หรื อ 1,000 บาทต่อ
รายการแล้ วแต่กรณี
300 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ
1
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2
อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรั พย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมดที
้
่ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบนั
3
ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4
ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
5
อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ
ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และจะจัดให้ มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน 1,000 บาท
6
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอทารายการ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) ไม่เกิน 3 % ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการ
ก่อนหน้ าวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนด 180 วัน และบริ ษัทจัดการเห็นว่ามีการซื ้อขายกองทุน
ในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทาการดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และจะจัดให้ มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์
N/A

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรั พย์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรั พย์
วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio)
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio) N/A ต่อปี

กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
▪ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์ – ชนิดสะสมมูลค่า (ABPCAP-A)
เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) คือ -…%*
▪ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์ – ชนิดจ่ายเงินปันผล (ABPCAP-D)
เคยมีผลเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) คือ …%*
▪ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์ – ชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF)
เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) คือ …%*
*หมายเหตุ
กองทุนนี ้จัดตังไม่
้ ถงึ 5 ปี ค่าที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
นวันที่ … 2565
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ผลการดาเนินงาน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์ – ชนิดสะสมมูลค่ า (ABPCAP-A)
ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์ – ชนิดจ่ ายเงินปั นผล (ABPCAP-D)
ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์ – ชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF)
ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต

60
08-04-2022

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์

คาเตือน/ข้ อแนะนา
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุน คืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเงิน
ลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี ้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
▪ กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ (1) ชนิดสะสมมูลค่า (ABPCAP-A) (2) ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ABPCAP-D) และ
(3) ชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF) ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 3 ชนิดก่อนทาการลงทุน
▪ การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนมิได้ เป็ นการแยกความเป็ นนิติบคุ คลของกองทุน และมิได้ ทาให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มี
ต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียม
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากั นหรื อแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF) ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย
จ่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกัน
▪ ผู้ลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABPCAP-SSF) จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน
และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนันจะต้
้ องชาระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวล
รัษฎากรด้ วย
▪ เนื่องจาก กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ มีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสีย่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ
ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ลงทุนควร
ศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
▪ กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) และกองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการลงทุนด้ วย
▪ ในกรณีกองทุนหลักได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักในวันทาการ
ซื ้อขายใด ๆ กองทุนหลักขอสงวนสิทธิจากัดคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยลดจานวนลงตามสัดส่วนของแต่ละคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนเพื่อไม่ให้ ยอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันทาการซื ้อขายดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ดังนัน้ คาสัง่ ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะได้ รับการดาเนินการตามสัดส่วนของแต่ละคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนภายในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกทยอยดาเนินการให้ ในวันทาการ
ถัดไป ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนดได้
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▪ กองทุนหลักจะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนหลักนันไม่
้ สามารถประเมินได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
▪ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ มีการใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรื อได้ รับเงินคืนตา่
กว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้ นทุน ซึ่งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
▪ ผู้จดั การกองทุนหลักและบริ ษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม
ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะทาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้ อย
ร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
▪ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทังสอบถามและขอรั
้
บคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ ที่บริ ษั ทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนและคูม่ ือภาษี ให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อ
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
▪ ในกรณี ที่ ผ้ ูลงทุน ต้ อ งการทราบข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม ผู้ลงทุน สามารถขอหนัง สือ ชี ช้ วนส่ว นข้ อ มูลโครงการได้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
▪ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
หรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้
▪ ในกรณีที่ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ ไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มี่คาสัง่ ไว้ ได้
▪ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่
เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิ ด ประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.abdrn.com/thailand)
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected Person) ได้ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควร
ขอดูบตั รประจาตัวบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
▪ ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนดกฎระเบียบและภาษี ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
▪ กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัดจึง
ไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิ สเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของ
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟันด์

กองทุน ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย)
จากัด
▪ บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริ ษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ
อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ปอ้ งกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ที่บริ ษัทจัดการ (www.abdrn.com/thailand)
▪ บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบเพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขาย หรื อปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ/สับเปลี่ยนเข้ า ของหน่วยลงทุนชนิดหนึ่งชนิดใดหรื อทุกชนิด
ของกองทุนรวม เป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
รวมทังเผยแพร่
้
ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่มี
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
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