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สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

มูลค่ าหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ าของการขายคืน

1,000 บาท

จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ าของการขายคืน

100.00 หน่วย

จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า

100.00 หน่วย

มูลค่ าที่ตราไว้

10.00 บาท ต่อหน่วย

ราคาหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั ง้ แรก (IPO)

10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

วันที่ท่ไี ด้ รับอนุมตั ิให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

11 สิงหาคม 2564

วันที่เสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก

13 – 23 กันยายน 2564

วันที่ท่จี ดทะเบียนกองทุนรวม

28 กันยายน 2564

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund
(กองทุน หลัก ) ซึ่ ง เป็ น กองทุน รวมที่ จัดตัง้ ตามระเบี ยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศลักเซมเบิ ร์ ก (Luxembourg) ซึ่ ง เป็ น สมาชิก สามัญ ของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) โดยกองทุนจะลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต และจะลงทุนในกองทุน
หลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้ มี net exposure ที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของพอร์ ตการลงทุน โดยมุง่ สร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ มากกว่าผลตอบแทนของดัชนี
MSCI AC World (Net) Index (USD) (ก่ อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดของกองทุน) ทัง้ นีก้ องทุนหลักจะใช้ กลยุทธ์ โดยแบ่งเงินลงทุนส่วน
ใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้ างต้ นเพื่อสร้ างกระแสรายรับจากเงินปั นผลและโอกาสในการได้ รับกาไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันเพื่อ
เป็ นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปั นผลโดยรวมให้ สงู ขึน้ กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสันในบริ
้
ษัทที่มหี รื อจะมีเหตุการณ์
พิเศษต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการได้ รับทังเงิ
้ นปั นผลปกติและเงินปั นผลที่จ่ายให้ เป็ นกรณีพิเศษ (one off or special dividends)
อนึ่ง กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทัง้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ด้ วย
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สิ น อื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ ความเห็นชอบ ทังในและ
้
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ตามความเหมาะสมภายใต้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุน
และเหมาะสมกับสภาวะตลาดขณะนัน้ ๆ และให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ ซึ่งตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) แต่จะไม่
ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถื อต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรื อที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(unrated securities) รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
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บริ ษัทจัดการจะทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ย นแปลงการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน ของกองทุน หลักเป็ น ประเทศอื่ นใดนอกเหนื อจากประเท ศลักเซมเบิ ร์ก และ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่กองทุนนาไปลงทุนในภายหลังก็ได้ โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
อนึ่ง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในหลายชนิด (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ ทงผู
ั ้ ้ ลงทุนทัว่ ไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันโดยแต่ละชนิด
ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของนโยบายการจัดสรรกาไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Z อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทชนิดของหน่วยลงทุนตามความ
เหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการดารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุในโครงการนี ้
เนื่องจากกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาถึ งความจาเป็ น ใ น
การใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กับดุลพินิจขอ งบริษัท
จัดการ โดยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากในกร ณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่ามากกว่าในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่าและอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่ว นที่ น้อยหรื อไม่ป้ องกันความเสี่ยงด้ า นอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศเลยในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่า ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ยง
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนดาเนินการดังกล่าว ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ
และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ นอกจากนี ้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอี กต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่กองทุนหลักที่ก องทุน
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน เงื่อนไขการลงทุน และ/หรื อได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ เช่ น ภาวะตลาดและเศรษฐกิ จมีความผัน ผวน เกิ ด ภัย พิ บัติ ห รื อเกิ ดเหตุการณ์ ไ ม่ป กติ และ/หรื อ ในกรณี ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวข้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุ นไม่สามารถ
เข้ าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของ
กองทุนหลักต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มนี โยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานหรื อผลตอบแ ทน
ของกองทุนหลักต่ากว่าตัวชี ้วัด (benchmark) อย่างมีนยั สาคัญหรือการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อโครงการ หรือทาให้ กองทุน
ไม่สามารถปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หรื อเมื่อกองทุนหลักกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจ ส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุน ในฐานะผู้ล งทุน หรื อการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของกองทุนหลัก และ/หรื อกรณีกองทุนหลักได้ เลิกโครงการ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากองทุนจะมีการลง ทุนใน
กองทุนหลักเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุ นหลัก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลพินิจของ
บริ ษัทจัดการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก และ/หรื อดาเนินการเลิกกองทุน โดยถื อว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทั ้ งนีก้ าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยน
กองทุนหลักข้ างต้ นอาจส่งผลให้ กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนันมากกว่
้
า 1 กองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
ลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง หรื อเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ( Risk
Spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิ ดประกาศปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ รวมทังจะ
้
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นตามประเภทและในอัตราส่วนตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมนี ้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend
Fund (กองทุนหลัก ) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z GrossMIncA USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
สูง

ตัวชีว้ ัด/อ้ างอิง (benchmark)
MSCI AC World (Net) Index (USD)

จานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
3,000 ล้ านบาท
บริษัทจัดการอาจดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รบั ความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ทีม่ ไิ ด้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) และกองทุนจะลงทุนใน/หรือมีไว้ ซึ่ง
ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)

การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี ้
▪

▪

▪

หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า (ชื่อย่ อ : ABGDD-A)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ต้องการได้ รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
หน่ วยลงทุนชนิดรั บซือ้ คืนอัตโนมัติ (ชื่อย่ อ : ABGDD-R)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่ อ : ABGDD-SSF)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะ
ยาว (Total Return)

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ ซึ่งกาไรที่ผ้ ู
ลงทุนได้ รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
สาหรับผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม นอกจากมีโอกาสที่จ ะได้ รับกาไรจากมูลค่าที่เ พิ่ มขึ น้ ของหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ลงทุนยังจะได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
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รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

ปั จจัยที่มผี ลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัน้ เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจาก
ปั จจัย ดังต่อไปนี ้
▪
▪
▪
▪

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทาให้ เงินต้ นและผลตอบแทน
ในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้ วย
กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ น้ ในต่างประเทศ จึงต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหม ายที่เกี่ ยวข้ องกับประเทศ
นัน้ ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
นรวมของประเทศไทย
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน
ชื่อกองทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
ประเภทกองทุน
สกุลเงิน
วัตถุประสงค์ และ
นโยบายการลงทุน

วันที่จัดทะเบียนจัดตัง้
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้
อายุโครงการ
บริ ษัทจัดการ
(Management Company)
ผู้จัดการกองทุน
(Investment Manager)
ดัชนีชวี ้ ัด (benchmark)
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของ
กองทุน (Depository)
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านกองทุน
(Administration)
ผู้สอบบัญชีกองทุน
ค่ าธรรมเนียมหรื อค่ าใช้ จ่าย
ของกองทุนหลัก
หน่ วยงานทางการซึ่งเป็ นผู้
กากับดูแล

Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund
Class Z GrossMIncA USD ซึ่งไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
กองทุนเปิ ด ซึ่งเป็ นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริษัท
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
กองทุ น หลั ก จะลงทุ น ในตราสารทุ น หรื อ ตราสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ตราสารทุ น ( equities or equities related
securities) ของบริ ษัทซึ่งจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของ
พอร์ ตการลงทุน โดยมุ่งสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ มากกว่า ผลตอบแทนข องดัชนี MSCI AC World (Net)
Index (USD) (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
้
น) ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะใช้ กลยุทธ์ โดยแบ่ งเงิน
ลงทุนส่วนใหญ่ ไปลงทุนระยะยาวในบริ ษัทข้ างต้ นเพื่อสร้ างกระแสรายรับจากเงินปั นผลและโอกาสในการได้ รับ
กาไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ น้ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปั นผลโดยรวมให้ สูง ขึ น้
กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสันในบริ
้
ษัทที่มีหรื อจะมีเหตุการณ์ พิเศษต่าง ๆ เพื่อหา
โอกาสในการได้ รับทังเงิ
้ นปั นผลปกติและเงินปั นผลที่จ่ายให้ เป็ นกรณีพิเศษ(one off or special dividends)
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) นอกจากนี ้ กองทุน หลัก ยัง อาจพิ จ ารณาลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า ( Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
14 ตุลาคม 2563
ลักเซมเบิร์ก
ไม่กาหนด
Aberdeen Standard Investment Luxemburg S.A.
Aberdeen Asset Management Limited, abrdn plc.
MSCI AC World (Net) Index (USD)
BNP Paribas Securities Service, Luxemburg Branch
BNP Paribas Securities Services, Luxemburg Branch
KPMG Luxemburg, Société Coopérative
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั ิงานด้ านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses): ไม่เกิน 0.60%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี ้ชวนของกองทุนหลัก ดังนัน้ ในกรณีที่มคี วามแตกต่างหรือ ไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือ
ตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ ที่ www.abrdn.com/en-lu/investor/fund-centre
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่ มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท
จัดการ
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุนหลัก
ปั จจัยความเสี่ยงทั่วไป
▪

▪
▪
▪
▪

การลงทุนทังหมดมี
้
ความเสี่ยง และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าจะไม่เกิ ดผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนตลอดจนยังไม่สามารถที่จะรับประกัน ได้
เช่นกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ การลงทุนตามที่กาหนดได้ นอกจากนี ้ ทัง้ ผู้จัดการ กองทุนและบริษัทจัดการก็ไม่อาจ รับประกันผลการ
ดาเนินงานหรือผลตอบแทนในอนาคตใด ๆ ของบริษัทจัดการหรือของกองทุนได้
ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับคืน และผู้ลงทุนอาจได้ รับ
ผลตอบแทนน้ อยกว่าที่ได้ ลงทุนเอาไว้ ครัง้ แรก
มูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน และรายได้ ที่ได้ รับจากการลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ ้นและอาจลดลงได้ เช่นเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน อาจเพิ่มขึ ้นได้ ในอนาคต
กองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นหรือในตลาดต่างประเทศบางแห่ง อาจมีความเสี่ยงและความผันผวนที่ เพิ่มขึ ้นได้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
▪

▪

สกุลเงินอ้ างอิงของกองทุนอาจมิใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการลงทุนของกองทุน การลงทุนจะกระทาไปในสกุลเงินใด ๆ นัน้ ขึน้ อยู่กับผลประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศจะกระทบต่อมูลค่า ของ
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงทุนในกองทุนด้ วยสกุลเงินอื่นนอกเหนือไปจากสกุลเงินอ้ างอิงควรที่รับทราบว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทาให้
มูลค่าการลงทุนของลดลงหรือเพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง

การลงทุนในหลักทรั พย์ ประเภทตราสารทุน
▪

มูลค่าของกองทุนรวมที่ล งทุนในตราสารทุน และหลัก ทรั พย์ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับตราสารทุน จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงในตลาดหุ้น การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลัก ทรั พย์ รายตัว ในพอร์ ตการลงทุน ตลอดจนได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบางประการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ การเมือ ง และผู้อ อกตราสาร ในบางกรณี ตลาดหุ้น และหลัก ทรั พ ย์ ร ายตัว อาจมีค วามผัน ผวน และราคาหลัก ทรั พ ย์ ก็ส ามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างมากภายในระยะเวลาอันสัน้ ความเสี่ยงเช่นนีจ้ ะส่ง ผลต่อมูลค่าของกองทุนย่อยซึ่งจะแปรผันตามความผันผวนของหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนที่อ้างอิง
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ธุรกรรมประเภท ออปชั่น (Options) ฟิ วเจอร์ ส (Futures) และสวอป (Swaps)
▪

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพบริ หารการลงทุน การบริหาร Duration และการบริหารความเสี่ยงของพอร์ ตกองทุน
อาจแสวงหาการป้องกันและการเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์อ้างอิงด้ วยการใช้ สญ
ั ญาออปชัน่ ฟิ วเจอร์ ส และสวอป และการใช้ เทคนิคและเครื่องมื อ
ในการป้องกันความเสี่ยงและการลงทุนแบบพิเศษ ทัง้ นี ้ ความสามารถในการนาเทคนิคและเครื่ องมือเหล่านี ้ไปใช้ อาจมีข้อจากัดอันเนื่องมาจาก
สภาวะตลาด และข้ อจากัดของกฎเกณฑ์ ตลอดจนไม่สามารถรับประกันได้ ว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ในการนาเทคนิคและเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้ ได้
หรือไม่ การเข้ าร่วมในตลาดออปชัน่ หรือฟิ วเจอร์ ส สัญญาสวอป และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนัน้ มีความเสี่ยงด้ านการลงทุนและมี
ต้ นทุนในการทาธุรกรรม ซึ่งกองทุนอาจไม่ต้องรับภาระหากว่ากองทุนไม่ได้ นาเทคนิคหรือเครื่องมือดังกล่าวนีม้ าใช้ หากว่าการคาดการณ์ของผู้จดั การ
กองทุนเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดอัตราดอกเบี ย้ คลาดเคลื่อน ผลในเชิงลบที่ตามมา
ซึ่งมีต่อกองทุน อาจทาให้ กองทุนอยู่ในสถานะที่ได้ เปรียบน้ อยกว่ากรณีที่มไิ ด้ มกี ารนาเทคนิคหรือเครื่องมือนันมาใช้
้

กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนนี ้ มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้ องกับ ข้ อมูลที่ระบุไว้ ใน Prospectus ของกองทุน
หลัก ให้ ถือเอาข้ อมูลต้ นฉบับของกองทุนหลักเป็ นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน

(ข้ อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565)

ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนมิได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่ มีคาสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนไว้ แล้ วได้ ใ น กรณี
ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนไม่ได้ รับชาระเงิ นจากหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินที่ล งทุน ไว้ ตามกาหนดเวลา ปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่ อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง โดยมีมู ลค่าตังแต่
้ 1
สตางค์ ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การไม่ ขายหรื อไม่ รั บซื อ้ คืน หน่ วยลงทุน ตามคาสั่ง ที่รับ ไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรั บ คาสั่งซื อ้ หรื อคาสั่ง ขายคืนหน่ ว ยลงทุ น ( Suspension of
dealings)
1. บริ ษัทจัดการจะไม่ขายหรื อ ไม่รับซื อ้ คืน หน่วยลงทุนตามคาสั่ง ที่รั บไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื อ้ หรื อคาสั่งขายคื นหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) เฉพาะรายได้ ด้ วยเหตุอื่นใด ดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.1 เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนแก่ ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มอี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
1.2 อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บ ริ ษัท
จัดการรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
1.3 อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการตามข้ อ 1.3 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุน รวม
จะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพ อ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
2. บริษัทจัดการอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของก องทุน
รวมเปิ ดไม่ถูกต้ องโดยมีมลู ค่าตังแต่
้ 1 สตางค์ ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึ งการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุด รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ในกรณีที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มมี ลู ค่าไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
นได้ อย่างเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจาหน่าย
หน่วยลงทุน โดยหากบริษัทจัดการยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ถือว่าการอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมสิ ้นสุดลง
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุ นทัง้ หมด
หรือแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อทราบล่วงหน้ า
4.1 ในกรณีที่การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกิ นกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.2 ในกรณีที่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้ จานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการตามที่ได้ รับ อนุมตั ิจากสานักงาน
ก.ล.ต.
4.3 กรณีอื่น ๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจาเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายเกี่ ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้ าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในจานวนที่เกิน กว่าสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับ
5. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุน หากคาสัง่ ซื ้อดังกล่าว จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทุน
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจในการจัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ ได้ หากบริ ษัทจัดการพิ จารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อกองทุน หรือทาให้ ผิดเงื่อนไขมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหรื อตามความ
เหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
6. ในกรณีที่การซื ้อขายหน่วยลงทุนจะทาให้ เกินกว่าอัตราส่วน concentration limit 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยในกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ
ในการปิ ดรับหรือระงับคาสัง่ ซื ้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราว และ/หรือถาวร โดยจะปิ ดประกาศการปิ ดรับหรือระงับคาสัง่ ไว้ ณ ที่ทาการ
รวมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปิ ดรับคาสัง่ อีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสัง่ เป็ นการชัว่ คราว
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ/คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุด
รับคาสั่งดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ สูงสุดหรื อ มีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่คาสั่งดังกล่ าวจะไม่ได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ทางภาษี อีกต่อไป หรื อกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าถึงการหยุดรับคาสั่ งซื ้อ/คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อีกครัง้ หลังจากปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร
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ช่ องทางที่ผ้ ถู ือหน่ วยจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ล งทุน สามารถติ ด ตามมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ราคาขายและราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ได้ ทุก วัน ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัดการ
(www.abrdn.com/Thailand)
ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
▪

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.abrdn.com/Thailand

▪

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี ้
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิ ค ดี วิเด็น ฟันด์ (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
(Foreign Investment Fund) โดยมีนโยบายนาเงินส่วนใหญ่ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I Global Dynamic Dividend Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนที่มงุ่ เน้ นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (equities or equities
related securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก (กองทุน รวมนี ้จะลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ากว่าร้ อยละ
80 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุน ) ทัง้ นี ้ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมนี ส้ ามารถเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ น้ หรื อ ลดลงได้ ต ลอดเวลาตามผล
ประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุน และสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ และเนื่องจากกองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริห าร
จัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดาเนินการโดยผู้จดั การกองทุนของกองทุนหลักเป็ นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการจะมีการบริ หารความเสี่ยงของกองทุน
ในบางเรื่อง เช่น ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการดาเนินงานของกองทุนได้ รับผลกระทบจากผล
การดาเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทที่กองทุนหลักลงทุนไว้ เช่น บริษัทดังกล่าวประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีผลกาไร น้ อย
ซึ่งอาจทาให้ ราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ ยวข้ องกับทุนของบริษัทดังกล่าวลดลงและส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนลดลง
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการได้ นาเอากระบวนการลงทุนของอเบอร์ ดีน (abrdn equity investment process) มาเพื่อใช้ ในการลดความเสี่ยงนี ้ โดยกระบวนการดังกล่าว
จะเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อราคา มีการคัดเลือกตราสารที่มคี ณ
ุ ภาพ เพื่อให้ สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคณ
ุ ภาพและมีการกระจาย
การลงทุนอย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political risk) คือ ความเสี่ยงในเรื่ องของเสถี ยรภาพและรวมถึ งการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญชี ไ ม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน กองทุนจึงอาจได้ รับผลกระทบหากมีก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกาหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ อาทิ เช่น นโยบายทางการเงินเรื่ องข้ อจากัด ของ
การเคลื่อนย้ ายเงินตราต่างประเทศ เข้ า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
นรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
นรวมของประเทศไทย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยง
จากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ country risk ลงได้
3. ความเสี่ยงทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มกั จะเกิดขึ ้นในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ซึ่งมี
หลายรูปแบบ เช่น ความไม่มเี สถียรภาพของรัฐบาล การเปลี่ยนนโยบายเศรษฐศาสตร์ มหภาค หรือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อย่างฉับพลัน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการบริ หารความเสี่ยงนีโ้ ดยพิจารณาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดและสม่าเสมอ และหากมีความคืบหน้ า ใน
เรื่ องใดที่เห็นว่ามีความสาคัญก็ จะนาเข้ าสู่การพิจารณาของที่ประชุมทุก 2 ครัง้ /สัปดาห์ บริ ษัทจัดการยังตรวจสอบปั จจัยอื่น ๆ ด้ วยเช่น นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน (เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ของความผันผวนในค่าเงิน) สถานะการใช้ เงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินค้ าโภคภัณฑ์โลก เช่นเดียวกับ
ปั จจัยรองอื่น ๆ เช่น ความคุ้มครองจากการแทรกแซงโดยรัฐบาล เป็ นต้ น โดยเป็ นที่ชดั เจนว่าหากประเทศใดมีประวัติเกี่ยวกับกับความไม่มเี สถียรภาพ สิ่ง
นีจ้ ะเป็ นปั จจัยในการให้ นา้ หนักการลงทุนในหุ้นหรื อการจัดสรรการลงทุน แต่ขณะเดียวกันการปฏิวัติหรื อการลดค่าเงินก็ ไม่ได้ เป็ นเหตุที่ทาให้ บริษัท
จัดการขายตราสารที่ถืออยู่โดยอัตโนมัติ หรื อเข้ ามาลงทุนทันทีเพียงเพราะความคาดหวังว่าการเมืองจะดีขึน้ เช่นกัน เหตุการณ์ ต่าง ๆ เห ล่านีอ้ าจมี
ผลกระทบกับบริษัทที่ลงทุนไว้ ในหลายเรื่อง ซึ่งในหลายกรณีก็ถือว่าเป็ นโอกาสในการลงทุน
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4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ องกับทุนที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้ มลู ค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการเห็นว่าความเสี่ยงในกรณีนีเ้ กิดขึน้ ได้ จากหลายปั จจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้ โดยวิธีการที่ บริ ษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสมในการบริ หารความเสี่ยงนี ้ คือ การตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนอย่างครบถ้ วนด้ วยความระมัดระวังและปฏิบตั ิตามกระบวนการลงทุนที่กาหนด
ไว้ อย่างเคร่งครัด รวมทังมี
้ การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้ วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มกั ไม่เกี่ยวข้ องกับ
แนวโน้ มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว แต่จะเป็ นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจากการซื ้อขาย
กันในปริมาณที่มากนันยั
้ งคงเป็ นราคาที่สามารถซื ้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ ในราคาที่น่าสนใจแล้ ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบาง
กรณีก็ถือเป็ นโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่ได้ มงุ่ ลงทุนในหุ้นที่มคี วามผันผวนหรื อมีลกั ษณะที่ดเู หมือนจะให้ ผลตอบแทนที่ดี ณ จุดต่าง
ๆ ในวัฏจักรของหุ้นตัวนัน้ แต่บริษัทจัดการมุง่ สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนจนครบรอบวัฏจักร (ภายใต้ เงื่อนไขที่ต่างกันย่อมให้ โอกาสทางการลงทุนที่
ต่างกัน) และนอกจากนีบ้ ริ ษัทจัดการก็ไม่มีการลงทุนตามจังหวะของตลาด (market timing) เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะการลงทุนในแบบที่บริ ษัทจัดการ
ยึดถือ ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงบริหารเงินสดในลักษณะเป็ นเงินสารองคงเหลือมากกว่าจะบริหารเงินสดในลักษณะเป็ นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอย่างหนึ่ง
5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์ หรื อตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ หรื อตลาดหลักทรัพย์ในบาง
ประเทศซึ่งกองทุนหลักลงทุนไว้ อาจขาดสภาพคล่องหรื อขาดประสิ ทธิภาพ โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารซึ่งจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกองทุน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการเห็นว่า สภาพคล่องเป็ นสิ่งที่มคี วามสาคัญในแง่ภาพรวมของพอร์ ตการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีการติดตามดูแลในเรื่ อ งนี ้อย่างใกล้ ชิด โดย
สาหรับตลาดเกิ ดใหม่ (emerging markets) จิตวิทยาของตลาด (sentiment) มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และปั ญหาเรื่ องสภาพคล่องจะ
ตามมา ทาให้ ตราสารบางส่วนของพอร์ ตการลงทุนขาดสภาพคล่องและไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวออกไปได้ โดยในชันของกองทุ
้
นรวมนี ้จะมีการ
บริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องโดยการกาหนดให้ มีเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน รวมทังอาจมี
้
การจัดหาวงเงินเครดิตจากสถาบันการเงิน หรือการสารองเงินไว้ ในจานวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนหน่วยลงทุน
6. ความเสี่ยงจากบังคับใช้ กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามสิทธิตามกฎหมายและสิทธิอื่น ๆ ของเอกชน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนี ้โดยพิจารณาลงทุนในบริษัทที่แน่ ใจได้ ว่าอยู่ภายใต้ กฎหมายที่ใช้ บังคับในประเทศที่บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่ง
บริษัทนันจะได้
้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของศาลในประเมินความเสี่ยง ของ
ประเทศด้ วย อย่างไรก็ตามปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระดับภาคเอกชนนันมี
้ น้อยโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นจากผลของการกระทาของรัฐบาล เช่น บริษัทของรัฐบาล
อาจได้ รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็ นกลาง หรือได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าสู่ตลาดและอานาจในการควบคุมตลาด ในกรณีนี ้คู่แข่งที่เป็ น ภาคเอกชนก็
อาจได้ รับผลกระทบได้
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์ (หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ (Investment in Securities (common shares, warrant, etc)
Risk) คือ ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่มคี ณ
ุ ภาพต่า หรือการซื ้อตราสารในราคาที่สงู เกินไป
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงนีโ้ ดยการตรวจสอบการถื อครองตราสารทัง้ หมดอย่างครบถ้ วนและระมัดระวังไม่ซือ้ ตราสารใดที่มีราคาสูง เกิ นไป ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาความเสี่ยงของหุ้นเป็ นหลักและคานึงถึงเกณฑ์ มาตรฐาน (benchmarks) เพียงเล็กน้ อย บริ ษัทจัดการไม่เชื่อ ในแนวความคิด
ที่ว่า เกณฑ์มาตรฐานคือเครื่องมือที่เป็ นกลาง ทังนี
้ ้ เพราะเกณฑ์มาตรฐานไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับแนวโน้ มในอนาคตของบริษัทที่กาลัง พิจารณาได้
นอกจากนี ้การกระจายการลงทุนยังถือเป็ นวิธีการหลักในการควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร โดยจะมีหน่วยงานอิสระที่ทาหน้ าที่
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนรับผิดชอบในการจัดทารายงานเกี่ยวกับความสอดคล้ องของฐานะการลงทุนของกองทุนโดยพิจารณาจากมุมมองของ
การลงทุนเป็ นหลัก รวมทังท
้ าให้ มนั่ ใจได้ ว่าแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงซึ่งกาห นดตามข้ อจากัด
หรือตามแบบจาลองพอร์ ตการลงทุนของอเบอร์ ดีน หน่วยงานนี ้จะระบุข้อยกเว้ นและแนวทางที่ต้องดาเนินการเมื่อฐานะความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ เ กิ ด ขึน้
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การบัน ทึ ก การเกิ ดขึ น้ ของระดับ ความเสี่ยงจะช่ วยทาให้ ผ้ ูจัด การกองทุน ทราบในกรณี ที่ร ะดับความเสี่ ยงยัง คงเกิ น ก าหนดข้ อ จา กัดดัง กล่ าวหรื อ
ในกรณีที่ยงั คงเกิดข้ อยกเว้ นอย่างต่อเนื่อง (กล่าวคือยังไม่มกี ารดาเนินการเพื่อแก้ ไขในเรื่องดังกล่าวหรือมีการดาเนินการแล้ ว แต่ไม่ สามารถแก้ ปัญหาได้ )
8. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ า
ไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ ครบถ้ วนตามที่
คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนาเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนเข้ า
ลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ ได้ รับชาระหนีจ้ ากการซือ้ ขายหลักทรั พย์ (Execution and Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์
บางแห่งไม่มรี ะบบในการส่งมอบหลักทรัพย์พร้ อมกับการชาระราคาซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ในบางครัง้ จึงมี
ความจาเป็ นต้ องมีการชาระราคาในกรณีเป็ นผู้ซื ้อก่อนได้ รับมอบหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ในกรณีเป็ นผู้ขายก่อนที่จะได้ รับชาระราคา
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการบริ หารความเสี่ยงนีโ้ ดยการพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายในการทาธุรกรรมสาหรับการซือ้ และการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ไว้ เป็ น การ
ล่วงหน้ า อย่างไรก็ตามการที่มตี ้ นทุนในการทาธุรกรรมที่ต่ากว่าแต่เพียงอย่างเดีย วไม่ได้ เป็ นปั จจัยหลักที่บริษัทจัดการจะเข้ าทาธุรกรรมด้ วย นอกจากนี ้
บริ ษัทจัดการอาจใช้ อานาจต่อรองที่มีเหนือกว่าบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ในบางตลาด รวมทัง้ มีการคัดเลือกบริ ษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลั กทรัพย์
ด้ วยความระมัดระวังเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิด นัดชาระหนี ้
10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Investment Risk) คือ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อลดความเสี่ยง
หากคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันดังกล่าวก็จะทาให้ การลดความเสี่ยงด้ านราคา อัตราดอกเบี ้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน ไม่เ ป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
นอกจากนี ้การดาเนินการดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งอาจทาให้ ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนลดลง และหากการเปลี่ยนแปลงด้ านราคา อัตราดอกเบี ้ย
หรืออัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประโยชน์ต่อมูลค่าตราสารที่กองทุนถืออยู่ก็จะทาให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับประโยชน์ดงั กล่ าวเช่นกัน
นอกจากความเสี่ยงข้ างต้ นแล้ ว การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารการลงทุนแม้ จะไม่ทาให้ วัตถุประสงค์ ห รื อ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบนไป แต่ก็อาจทาให้ กองทุนมีความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึน้ หากทิศทางของราคาสินค้ าหรื อตัวแปรอ้ าง อิงของสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนลงทุนไว้ ไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
ผู้จัด การกองทุน จะพิ จ ารณาลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า กั บ คู่สัญ ญาที่ ไ ด้ รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุน ไ ด้
(investment grade) โดยในการลงทุนผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาใช้ เครื่ องมือทางการลงทุนและระบบการรายงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ติดตามและบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
11. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk/Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนีเ้ งิน
ต้ นและดอกเบี ้ยของผู้ออกตราสาร และหรื อผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้คา้ ประกัน หรื อคู่สัญญาในการทาธุรกรรม ( Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร
และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตาม
ภาระผูกพันเมือ่ ครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ นตามเวลาที่กาหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ ถึงฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออก ตราสาร ในกรณีที่บริ ษัทผู้ออกตราสารประสบกับภาวะ
ขาดทุน ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ ้น
12. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการที่การลงทุนของกองทุนหลักเกี่ยวข้ องกับธุรกรรม
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทาให้ ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทาให้ มลู ค่าของตราสารที่ลงทุนเพิ่มขึน้ หรื อลดลง
และอาจทาให้ เกิดความผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบาทได้ นอกจากนี ้การลงทุนในประเทศที่สกุลเงินมีความผันผวนหรื อไม่มเี สถียรภาพก็อาจทาให้
เกิดการเพิ่มขึ ้นหรือลดลงของเงินลงทุนได้
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แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
ผู้จัดการกองทุนหลักและบริ ษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจข อง
ผู้จดั การกองทุน ซึ่งปั จจุบนั บริษัทจัด การได้ ทาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์ สิ น ใน
สกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
13. ความเสี่ยงด้ านวิธีปฏิบัติทางบัญชี (Accounting Practice Risk) คือ ความเสี่ยงที่บางประเทศมีมาตรฐานการบัญชีหรือระบบการสอบบัญชีไ ม่
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล หรือรายงานทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานสากลแต่ข้อมูลในรายงานดังกล่าวอาจไม่ถกู ต้ องเสมอไป หรือข้ อจากัด ใน
หน้ าที่ของบริษัทในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการจะตรวจสอบวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีอย่างใกล้ ชิดเมื่อมีการประเมินบริษัทที่จะลงทุนในขันตอนของการตรวจสอบคุ
้
ณภาพของบริษัท โดยบริษัท
ดังกล่าวจะต้ องมีวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที่เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชีสากลหรื อมาตรฐานทางบัญชีของประเทศนัน้ ๆ และถ้ าหากไม่เป็ นไปตามนี บ้ ริ ษัท
จัดการก็จะตังข้
้ อสงสัยในเจตนาที่จะไม่ปฏิบตั ิตามดังกล่าว (เช่น กระทาเพื่อใช้ ช่องว่างของมาตรฐานหรื อไม่ หรือเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง
ตามความเป็ นจริ ง) แม้ ว่าข้ อสงสัยดังกล่าวจะไม่มีหลักฐานรองรับก็ ตาม การกระทาดังกล่าวก็จะทาให้ การประเมินมูลค่าของบริ ษัทนัน้ ทาได้ ย ากเมือ่
เทียบกับบริษัทในประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
14. ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Shareholder Risk) คือ ความเสี่ยงที่ประมวลข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีความแตกต่างกันมากในหลาย
ประเทศ ในบางประเทศมีกฎหมายกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ของบริษัทและสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้ สิทธิออกเสียง ในบางครัง้ มีกฎหมาย
กาหนดไว้ เป็ นบทบังคับแต่บางครัง้ ก็กาหนดไว้ เป็ นเพียงข้ อพึงปฏิบตั ิ ในหลายๆประเทศการคุ้มครองผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างจากัด และบริษัทก็ สามารถจากัด
สิทธิของผู้ถือหุ้น (โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างด้ าว) โดยการกาหนดให้ มสี ิทธิการออกเสียงที่แตกต่างกัน
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัทจัดการบริ หารความเสี่ยงนีโ้ ดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการแจ้ งประเด็นต่าง ๆ ให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัททราบใ นโอกาสที่
เหมาะสม เช่น ในการประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผู้จดั การกองทุนยังใช้ สิทธิในฐานะผู้ถื อ หุ้น
อย่างสมา่ เสมอ (active shareholder) ด้ วยการแจ้ งความเห็นรวมทังใช้
้ สิทธิออกเสียงในวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
15. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ของประเทศเดียว (Single Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุน (exposure) อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว ซึ่งอาจทาให้ ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีเพิ่มมากขึ ้น
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนีโ้ ดยการนาเอากระบวนการลงทุนของอเบอร์ ดีน (Aberdeen Standard equity investment process) มาเพื่อใช้ ในการลด
ความเสี่ยงนี ้ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อราคา มีการคัดเลือกตราสารที่มคี ณ
ุ ภาพ เพื่อให้ สินทรัพย์ที่
ลงทุนมีคณ
ุ ภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากปั จจัยในระดับมหภาค
ในประเทศนันได้
้ เนื่องจากข้ อจากัดของผู้จดั การกองทุนที่ไม่สามารถกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นได้ เพราะเป็ นนโยบายของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
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ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
วิธีการขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินขัน้ ต่าดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
1,000 บาท
1,000 บาท
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรือผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
▪

บริ ษัทจัดการ

▪

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389
หรือสามารถดาเนินการผ่านระบบ abrdn online (Internet Trading System) (www.abrdn.com/Thailand) ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนได้ รับอนุมตั ิจากบริษัท
จัดการแล้ ว
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่ งตัง้ ขึน้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสดนาฝากเข้ าบัญชีที่บริษัทจัดการกาหนด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หัก
บัญชีบตั รเครดิต (ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องตรวจสอบกับบริ ษัทจัดการว่ากองทุนใดสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้ วยวิธีหกั บัญชีบตั รเครดิต ได้ )
หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ ทัง้ นี ้ การชาระเงินด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริ ษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสั่งซือ้ เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่จองซือ้ และขีดคร่ อมเฉพาะ สั่ งจ่าย “บัญชี จองซื ้อ
หน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด ” (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบต่อไปซึ่งบริ ษั ท
จัดการเปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี ้
ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ
และบัญชีสงั่ ซื ้ออื่น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามจากบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชาระเงินรวมทังรายชื
้
่อของธนาคารที่มี บญ
ั ชีจองซือ้
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อนัน้ ๆ ทันที โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู อง
ซื ้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทารายการต่อไปจะต้ องทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อีกครั ง้
ในกรณีที่ผ้ จู องซือ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิต ได้ หรื อบริ ษัท
จัดการมิได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากบริ ษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีบัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถั ดจากวันที่จองซื ้อ
หน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้ วยประการใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อนัน้ ๆ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้
จองซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทารายการต่อไปจะต้ องทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ต ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อีกครัง้
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การเสนอขายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั ง้ แรก
1. การขอรั บหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั่ งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุนได้
ที่บริ ษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (abrdn online) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือ
ชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
2. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
(1) การจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน จะต้ อ งไม่น้ อ ยกว่า มูล ค่าขัน้ ต่า ของการสั่ง ซือ้ ครั ง้ แรกและครั ง้ ถัดไป โดยผู้ข องซื อ้ หน่ วยลงทุน จะต้ อ งกรอก
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรับผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ) และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี และชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่กาหนดไว้ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
พร้ อมแนบหลักฐานการชาระเงิน หรื อดาเนินการผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตในกรณีที่ผ้ ลู งทุนได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อผู้จองซื ้อ
หน่วยลงทุนที่เปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแล้ ว อาจส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทจัดการ
กาหนด
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ได้ หากเป็ นไปเพื่ อสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือในกรณีซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือน หรือในกรณีจาเป็ นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(2) หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้ จองซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ไว้ เป็ นหลักฐาน โดยคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ต่อเมือ่ บริษัทจัดการได้ เรียกเก็บเงินตามคาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว โดยเมือ่ การ
ทารายการสมบูรณ์แล้ ว ผู้จองซื ้อจะเพิกถอนการจองซื ้อและขอคืนเงินค่าจองซื ้อไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ
(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซือ้ ตามที่สงั่ ซือ้ และได้ ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่กา ร
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกิ นกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะจั ดสรร
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว
3. การเก็บรั กษาค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น นี จ้ ะเก็ บ รั ก ษาไว้ ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภทกระแส รายวั น ในนาม “บั ญ ชี จองซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น บลจ.
อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด ” ที่ธนาคารพาณิชย์ หรื อบัญชีอื่นใดที่ บริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งดอกผลในช่วงดังกล่าวทัง้ หมด (ถ้ ามี) จะนาเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุน
4. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซือ้ หลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว ในกรณีที่มกี ารจองซือ้ หน่วยลงทุน
เกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซือ้ เป็ นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “จองซื ้อก่อนได้ ก่อน” ในกรณีที่มีผ้ ู
จองซือ้ พร้ อมกั นและจานวนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้ ( pro-rata) ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ จดแจ้ งผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากั บภาษี
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผ้ สู งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนให้ ไว้ ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ นาย
ทะเบียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail
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address) ที่ผ้ ถู ื อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ ไว้ ได้ โดยถื อว่าได้ รับความยินยอมจากผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้ ว เว้ นแต่ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ให้ ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ แก่บริษัทจัดการ
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนก่ อนครบกาหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีที่มีการจองซื ้อ
หน่วยลงทุนจะเกินกว่าอัตราส่วน concentration limit 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยในกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศการปิ ดเสนอขายดังกล่าว
ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ รวมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5. เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
(1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 35 ราย บริ ษัท
จัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและให้ ถือว่าการอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมสิน้ สุดลง ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ค รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริ ษัทจัดการชาระเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการคานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว ให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ในกรณีที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนได้ อย่างเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจาหน่าย
หน่วยลงทุน โดยหากบริ ษัทจัดการยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุน ให้ ถื อว่าการอนุมตั ิให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุน รวมสิน้ สุดลง ทัง้ นี ้ บริ ษัทจั ดการจะ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ใน (1) โดยอนุโลม
ในการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้จองซือ้ ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ แก่ผ้ จู องซือ้ หรือโดยวิธีการอื่ นใดตามที่บริ ษัท
จัดการกาหนด
(2) เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้ การบริ หาร
ของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รับเปิ ดบัญชีก องทุน
ในกรณีที่กาหนดไว้ ใน (2) ทัง้ นี ้ ผู้ขอเปิ ดบัญชีกองทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้ ชัดเจนและครบถ้ วน
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้ อง และ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไว้ มีอายุไม่เกิ น 6 เดือน หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่บริ ษัทจั ดการกาหนด) ซึ่งกรรมการผู้มี
อานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2) หนังสือมอบอานาจในกรณีผ้ มู อี านาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนาม และ/หรือผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้ อง
(5) สาเนารายงานการประชุม (ถ้ ามี) และกรรมการผู้มอี านาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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(6) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร และกรรมการผู้มอี านาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในกรณีที่มผี ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สัง่ จองหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ ถือเอาบุคคลที่มชี ื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้
สิทธิในการออกเสียง และผู้เสียภาษี เงินได้ จากเงินปั นผล (ถ้ ามี) เว้ นแต่ ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะตกลงร่วมกันเป็ นอย่างอื่น
6. การซือ้ หน่ วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switch in) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้ นทาง) มายังกองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) ได้ โดยจะต้ อง
ดาเนินการให้ กองทุนต้ นทางชาระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางเข้ าบัญชี จองซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ก่อนวันจด
ทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันสุดท้ ายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะสามารถทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับ
แต่ละกองทุนต้ นทางให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน รวมทัง้ ประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนนัน้ ได้ เสร็จสิน้ สมบูรณ์ แล้ วไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ
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การเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) เป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
ผู้สนใจลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการจนถึง
เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มทาการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1. การขอรั บหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน คู่มอื การลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรั บหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
รวมถึ ง คู่มือ การลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อ การออมหรื อ หน่ ว ยลงทุน ชนิ ดเพื่ อการออม และสามารถท าการสั่ง ซือ้ หน่ว ยลงทุนได้ ที่ บ ริ ษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (abrdn online) และบริษัทจัดการจะจัดให้ มหี นังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุนไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันทาการ บริษัทจัดการจะรับคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มใี นวันทาการซื ้อขาย เว้ นแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
เพิ่มเติมกรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อนึ่ง เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนจะต้ องศึกษาและปฏิบตั ิ ตาม
คู่มอื การลงทุน และมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดด้ วย
ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายภาษี อากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษี เพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษี อากรด้ วย
2. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนโดยผ่ านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยระบุเป็ นจานวนเงินซึ่งต้ องไม่น้อยกว่ามูลค่า
ขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อตามที่โครงการระบุไว้ พร้ อมชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
(2) ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะต้ องส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมทัง้ เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (กรณียังไม่เคยมีบัญชีมาก่ อน) และใบคาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนพร้ อมทังหลั
้ กฐานการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
(3) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู ั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ส่งใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อดาเนินการ ให้ ผ้ สู นับสนุนการขาย
หรือรับซื ้อคืนส่งใบคาสัง่ ซื ้อมายังบริษัทจัดการ พร้ อมชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน โดยใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ของ
สิ ้นวันทาการซื ้อขายเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดผู ลประโยชน์แล้ ว โดยสิทธิในฐานะผู้ถือ หน่วย
ลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ จดแจ้ งผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดย
การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว จะทาภายในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทจัดการภายหลังเวลาทาการในวันทาการซื ้อขายใด หรื อส่งคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุน บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่รับอนุมตั ิให้ เปิ ดบัญชีผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนแล้ ว อาจส่งคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องมายังบริ ษัทจัดการโดยทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริ ษัทจัดการ
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟั นด์
กาหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อบริ ษัทจัดการและได้ รับการยืนยันการรับคาสัง่ ผ่านทางช่องทางดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่า จะ
จัดส่งต้ นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มกี ารส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีเหตุขดั ข้ องทางอิเล็กทรอนิกส์จนเป็ นเหตุให้ บริษัทจัดการไม่ได้ รับคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือ
หน่วยลงทุน ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มกี ารส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
หากข้ อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้ นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้ รับเอกสารต้ นฉบับ ไม่ว่าจะด้ วย
ประการใด ๆ หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการไปตามคาสั่งซือ้ ที่ได้ รับทางโทรสารหรื อไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลง
ยอมรับการดาเนินการตามคาสัง่ ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวทุกประการ
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทจัดการได้ โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนทา ความตกลง
ร่ วมกับบริ ษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนแต่ละรายจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบถึ งช่องทางในการให้ บริ การนีแ้ ก่ ผ้ ู ถือหน่วยลงทุน
ต่อไป ทังนี
้ ้ เมือ่ ใช้ บริการช่องทางดังกล่าวแล้ วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริการที่ กาหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน รวมทังตกลงยอมรั
้
บการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซือ้ คืน
ผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สนับ สนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มกี ารส่งคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
(6) ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะเพิกถอนการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและขอคื นเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ
3. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นประจาทุกงวด
(1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือนในเวลาใด ๆ ในแต่ละเดือน ในจานวนเงินที่เท่ากันในแต่ละ
งวดด้ วยการให้ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทาคาสั่งซื ้อและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอ อมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ เปิ ดไว้ ที่ธนาคารพาณิชย์ที่ มีข้อตกลงเกี่ยวกับการหักโอนเงินเพื่อชาระค่าซือ้
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะดาเนินการดังกล่าว จะต้ องติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเพื่อยื่น “ใบคาขอชาระค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนโดยหักบัญชี ธนาคาร” (หรื อแบบฟอร์ มที่เรี ยกชื่ออื่นใดในทานองเดียวกัน) และมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื ้อคืน
เป็ นผู้จัดทาคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีไว้ กับธนาคารพาณิชย์ ได้ ซึ่งจะเริ่ มดาเนินการได้ ก็
ต่อเมือ่ บริษัทจัดการได้ รับแจ้ งผลการอนุมตั ิในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว และการอนุมตั ิดงั กล่าวจะยัง คงมีผลใช้ บงั คับ
ต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคาสั่งโดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่ อนวันยกเลิกการซือ้ หน่วยลงทุนใน
ลักษณะดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ติดต่อไว้
(3) ในการมอบอานาจให้ ดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุชื่อ “กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิ ค ดี วิเด็น
ฟั นด์ ” ชนิดหน่วยลงทุน และจานวนเงินที่ต้องการสั่งซื ้อซึ่งจะต้ องไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื ้อตามที่โครงการระบุไว้ และวันที่ให้ หักโอนเงินใน
บัญชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนจะได้ จดั ทาคาสัง่ ซื ้อและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการหั กเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อและโอนเข้ าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายใด ๆ ของแต่ละเดือนตาม
ความประสงค์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ ว ในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจะดาเนินการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ธนาคารพาณิชย์หกั โอนเงินในวันทาการถัดไปเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปซึ่ง
จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(4) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตกลงให้ หั กโอนเงินเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีดงั กล่าวเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ บริ ษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อ รับซือ้ คืนจะ
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟั นด์
ยกเลิกคาสัง่ ซื ้อในงวดดังกล่าวทันทีโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้ อนหลังสาหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียง
พอที่จะชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุความประสงค์ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซือ้ หน่วยลงทุนได้ ครบ
ทุกกองทุนตามที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนจะดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนให้ เฉพาะรายการของกองทุนที่
ธนาคารพาณิชย์แจ้ งว่าสามารถหักโอนเงินได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน จะไม่แจ้ งหักบัญชีเงินฝากย้ อนหลังสาหรับรายการซื ้อ
ของกองทุนที่บญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
(6) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการแก้ ไข “ใบคาขอชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกคาขอยกเลิกการใช้ บริการ
ดังกล่าว และกรอก “ใบคาขอชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี
(7) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้ อ้างอิง
ได้
(8) ผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรือขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากรายการสัง่ ซื ้อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คื นได้ ทาการหักโอน
เงินจากบัญชีของผู้สงั่ ซื ้อเรียบร้ อยแล้ วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
(9) บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มคี าสั่งซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ หน่วยลงทุน และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายใน วัน
ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
4. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนโดยผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (abrdn online)
(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้ บริการ
บริษัทจัดการจะให้ บริการขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเฉพาะแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการอนุมตั ิให้ หกั โอนเงินจากบัญชีธนาคาร และได้ รับการอนุมตั ิให้ เปิ ด
บัญชีกองทุนและให้ ใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
(2) ขันตอนการขอใช้
้
บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื ้อที่ประสงค์จะใช้ บริการซือ้ หน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ซึ่งจัดให้ มีไว้ ที่สานัก งานของบริ ษัท จัดการและผู้ส นับ สนุนการขายหรื อ รั บซื อ้ คืน หรื อสามารถสั่งพิ มพ์ แบบฟอร์ มได้ จากเว็ บไซต์ ข องบริ ษัทจัด การ
(www.abrdn.com/Thailand) โดยต้ องกรอกข้ อความให้ ชัดเจนและถูกต้ องครบถ้ วนพร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อผู้ขอใช้ บริ การในแบบฟอร์ มดังกล่าว และ
ส่งกลับมายังบริษัทจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องดาเนิน การให้ ธนาคารพาณิชย์ ตามรายชื่อที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ สามารถดาเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่ กับ
ธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้ บริการเป็ นผู้รับภาระค่ าธรรมเนีย ม
ตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ าเมือ่ มีคาสัง่ ให้ หกั และโอนเงินจากบัญชีธนาคาร
เมือ่ บริษัทจัดการพิจารณาอนุมตั ิคาขอใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตแล้ ว บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ งรหัสผ่านให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผ้ ขู อใช้ บริการให้ ไว้ หรื อจัดส่งรหัสผ่านให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ผ้ ขู อใช้ บริการให้ ไว้ ในแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี ้ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ โดย
บริ ษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิ ดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้ าของนารหัสผ่านไปใช้ ทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
จัดการ
(3) หลักเกณฑ์การให้ บริการ
ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริการระบบอินเทอร์ เน็ตในการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) โดยจานวนเงินในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ต้ องไม่น้อยกว่าจานวนเงินขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ โครงการ
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กรณีทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ นรายการสัง่ ซื ้อของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
นัน้
กรณีทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็ นต้ นไป ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ นรายการสัง่ ซื ้อของวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนวันถัดไป
กรณีทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ จะถือว่าเป็ นการทารายการสัง่ ซื ้อของวันทารายการสัง่ ซื ้อของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันทาการ
แรกที่เปิ ดดาเนินการ
บริษัทจัดการจะใช้ เวลาจากฐานข้ อมูลของบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานในการอ้ างอิงเวลาในการทารายการของผู้ใช้ บริการเท่านัน้
การชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทารายการผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตจะใช้ วิธีการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผ้ ใู ช้ บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่
สามารถหักเงินได้ หรื อรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ระบบจะไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทารายการดังกล่าวหรื อบริ ษัทจัดการจะ ยกเลิกคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการสามารถทารายการสัง่ ซื ้อใหม่ได้ ตามปกติ
(4) เงื่อนไขการใช้ บริการ
(4.1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ใช้ บริการมีหน้ าที่ในการศึกษาและปฏิบตั ิตามขันตอนในการท
้
ารายการตามที่กาหนดไว้ ให้ ครบถ้ วน
(4.2) รายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ทาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ รหัสผ่านที่บริ ษัทจัดการจัดส่งไปให้ หรื อใช้ รหัสผ่านที่มกี ารแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบ
อินเทอร์ เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถื อว่ามีผลสมบูรณ์ และผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนว่าผู้ใช้ บริ การได้ ติดต่อขอรับบริ การจากบริ ษัทจัดกา รหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื ้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุน
(4.3) กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ กดยืนยันความถูกต้ องของรายการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ ว ผู้ใช้ บริการจะเพิกถอนรา ยการ
ดังกล่าวไม่ได้ เว้ นแต่กรณีจาเป็ นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขดั ข้ องทางเทคนิคหรือข้ อผิดพลาดในระบบการให้ บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะ
หยุดการให้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ ว
เสร็จโดยเร็ว
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้ บริ การขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวร ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะแ จ้ งให้
ผู้ใช้ บริการและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนการดาเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(6) การให้ บริ การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมขึน้ เ พื่อความสะดวกของ
ผู้ใช้ บริการเท่านัน้ ดังนันในกรณี
้
ที่ข้อกาหนดหรื อหลักเกณฑ์ใดที่มิได้ กล่าวไว้ ในส่วนนี ้ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่กาหนดไว้ ในส่วนอื่นของโครงการ
5. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่นื ๆ
บริ ษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางเครื่ อ งฝากถอนเงิ นอัตโนมัติ ( Automatic Teller Machine) บริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์
(Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดในทานองเดียวกัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการ
นาเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้ได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ณ
ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ (ทัง้ นี ้ วิธีการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น รวมทังระบบการให้
้
บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. เรียบร้ อยแล้ ว)
6. เงื่อนไขอื่น ๆ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการอื่นใด
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งจะคานึงถึ งผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.ล.ต. ปร ะกาศ
กาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ
เพิ่มเติมกรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้ มรี ะบบงานในการตรวจสอบการซือ้ หน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(2) บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุน
เมือ่ มีรายการซือ้ หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ในแต่ละปี โดยมีรายการอย่างน้ อยตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บุคคล ธรรมดา
หรือเก็บไว้ เป็ นหลักฐานที่จะให้ เจ้ าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
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การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
วิธีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินขัน้ ต่าดังนี ้
จานวนเงิน
1,000 บาท

จานวนหน่ วยลงทุน
100.00 หน่วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกชนิด (ABGDD-A, ABGDD-R และ ABGDD-SSF) ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อสามารถดาเนินการผ่าน
ระบบ abrdn online (Internet Trading System) (www.abrdn.com/Thailand) ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการแล้ ว หรื อที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรือรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายภายในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ตงแต่
ั ้ เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิน้
วันทาการซื ้อขายนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ในกรณีที่วนั ขายคืนตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุนหลักหรื อตัวแทนขายของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ ในวันทาการถัดไป
(บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนหลักให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ)
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ใน ใบคาขอเปิ ดบัญชีและหรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะต้ องคานึงถึงสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด การขายคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวก่อนเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องเสียสิทธิ ประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชาระคืนเงินภาษี ที่ได้ รับ
ลดหย่อนและเงินเพิ่มให้ แก่กรมสรรพากร
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
อีกกองหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่ งคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการ หรือดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการ ภายใน
เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการกาหนดเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ มกี ารสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ในการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการทารายการภายใต้ หมายเลขผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดียวกันหรือภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันเท่านัน้
ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) หากวันทารายการตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุนหลักหรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
บริษัทจัดการจะทารายการให้ ในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุนหลักให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
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(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน โดยกรอกรายละเอียดคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ลงลายมือชื่อที่ตรงกับ ลายมือชื่อที่ให้ ไว้ ในคาขอเปิ ด
บัญชี และส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ แก่
บริษัทจัดการในวันทาการซื ้อขายตังแต่
้ เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จ ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จะต้ องระบุจานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะสับเปลี่ยนให้
ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็ นจานวนเงินจะต้ องไม่ต่ากว่ามู ลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน หรื อในกรณีที่ระบุเป็ นจานวนหน่วยจะต้ องไม่ต่ากว่าจานวน
หน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืนในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าของการสับเปลี่ยน และ/
หรือจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสับเปลี่ยนได้ ในกรณีจาเป็ นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องมายังบริษัทจัดการโดย
ทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริ ษัทจัดการกาหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้ องติดต่อบริษัทจัดการและได้ รับการยืนยันการรับคาสัง่ ผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อน จึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์ และผู้
ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้ นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มกี ารส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีเหตุขดั ข้ องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็ นเหตุให้ บริษัทจัดการไม่ได้ รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มกี ารส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หากข้ อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้ นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้ รับเอกสารต้ นฉบับ ไม่ว่าจะด้ วย
ประการใด ๆ หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการไปตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางโทรสารหรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ยินยอมและตกลงยอมรับการดาเนินการตามคาสัง่ ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวทุกประการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทจัดการได้ โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทาความตกลง
ร่ วมกับบริ ษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนแต่ละรายจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบถึ งช่องทางในการให้ บริ การนีแ้ ก่ ผ้ ู ถือหน่วยลงทุน
ต่อไป ทังนี
้ ้ เมือ่ ใช้ บริการช่องทางดังกล่าวแล้ วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริการที่กาหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน รวมทังตกลงยอมรั
้
บการดาเนินการตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนผ่านทางช่องทาง
นี ้ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้ มกี ารส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนแล้ วเป็ นผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
บริษัทจัดการในการคงจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขันต
้ ่า
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) จากกองทุนนี ้ หากจานวนเงินทังหมดที
้
่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนมี
ไม่เพียงพอที่จะนาไปซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขันต
้ ่าที่ระบุไว้ ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นา
เงินไปซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ ระบุ ไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิ จการจัดการกองทุนต่างประเทศที่ มีลักษณะในทานองเดียวกับ ธุรกิ จการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิ จ ที่เกี่ ยวข้ อ ง ใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ทังนี
้ ้ โดยไม่จาต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switch In) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้ นทาง) มายังกองทุนนี ้ (กองทุนปลายทาง) และ
จานวนเงินที่ได้ ไม่เพียงพอที่จะนาไปซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยกเว้ นให้ นาเงินจานวนดังกล่าวมาซื ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ตามที่ระบุไว้ ในค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
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(6) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื ้อคืนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษั ทจัดการในเรื่อง “การ
ไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ” และ “การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ” บริ ษัทจัดการจะถื อว่าเป็ นคาสัง่
สับเปลี่ยนของวันแรกที่จะเปิ ดทาการสับเปลี่ยนครัง้ ต่อไป ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ น อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้ วิธีการที่ บ ริ ษัท
จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายใด หรื อ
ส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้
ขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทาการซื ้อขายของกองทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า ณ สถานที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวได้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
(9) ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการคานวณดังนี ้
(9.1) ในกรณีที่เป็ นกองทุนต้ นทางให้ ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายที่ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนาไปรวมเป็ นทรัพย์สินของกองทุนปลายทาง
(9.2) ในกรณีที่เป็ นกองทุนปลายทางให้ ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื ้อขายที่ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินที่ได้ จากการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะโอนเข้ าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนหลังจากวันสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศ อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายและรับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าทีได้ รับการรับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (abrdn online)
(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้ บริการ
บริ ษัทจัดการจะให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเฉพาะแก่ ผ้ ถู ือหน่วยที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การผ่านระบบอินเ ทอร์ เน็ตจาก
บริษัทจัดการเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
(2) ขันตอนการขอใช้
้
บริการ
ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่งจัดให้ มไี ว้ ที่
ท าการของบริ ษั ท จั ด การและผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื อ้ คื น หรื อ สามารถสั่ ง พิ ม พ์ แ บบฟอร์ มได้ จากเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ทจั ด ก าร
(www.abrdn.com/Thailand) โดยต้ องกรอกข้ อความให้ ชัดเจนและถูกต้ องครบถ้ วนพร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อผู้ขอใช้ บริ การในแบบฟอร์ มดังกล่าว และ
ส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เมือ่ บริษัทจัดการพิจารณาอนุมตั ิคาขอใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตแล้ ว บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสผ่านให้ ผ้ ู ถื อหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่
อยู่ที่ผ้ ถู ือหน่วยให้ ไว้ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผ้ ขู อใช้ บริการให้ ไว้ ในแบบฟอร์ มคา
ขอใช้ บริการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี ้ผู้ถือหน่วยจะต้ องเก็ บรักษาไว้ เป็ น ความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดจากการที่บคุ คลที่ไม่ใช่เจ้ าของบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนารหัสผ่านไปใช้ ทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
(3) หลักเกณฑ์การให้ บริการ
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ผู้ถือหน่วยสามารถใช้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ในการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการ (วันเสาร์ วัน
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
กรณีทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถื อว่าเป็ นรายการสับเปลี่ยนของวันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนนัน้
กรณีทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป ของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็ นรายการสับเปลี่ยนของวันทา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป
กรณีทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการ จะถือว่าเป็ นรายการสับเปลี่ยนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวัน ทาการแรกที่เปิ ดดาเนินการ
บริษัทจัดการจะใช้ เวลาจากฐานข้ อมูลของบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานในการอ้ างอิงเวลาในการทารายการของผู้ถือหน่วยเท่านัน้
(4) เงื่อนไขการใช้ บริการ
(4.1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้ าที่ในการศึกษาและปฏิบตั ิตามขันตอนในการท
้
ารายการตามที่บริษัทจัดการกาหนดให้ ครบถ้ วน
(4.2) รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ทาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้ หรื อใช้ รหัสผ่านที่มกี ารแก้ ไขเปลี่ย นแปลงทาง
ระบบอินเทอร์ เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถื อหน่วยได้ ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื ้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีกองทุน
(4.3) กรณีที่ผ้ ถู ื อหน่วยได้ กดยืนยันความถูกต้ องของรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริ ษัทจัดการแล้ ว ผู้ถื อหน่วยจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้ นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขดั ข้ องทางเทคนิคหรือข้ อผิดพลาดในระบบการให้ บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้ บริ การผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ทันที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ว
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนการดาเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน รวมทังประกาศผ่
้
านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(6) การให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นเพียงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมขึน้ เ พื่อความ
สะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านัน้ ดังนันในกรณี
้
ที่ข้อกาหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มไิ ด้ กล่าวไว้ ในส่วนนี ้ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในส่วนอื่นของโครงการ
3. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่นื ๆ
บริษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพ ท์
(Telebanking) หรื อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดในทานองเดียวกัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการจะปิ ดประกาศวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
เพิ่มเติมกรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อนึ่ง เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ว ยลงทุนจะต้ อง
คานึงถึ งสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไ ปตามเงื่อนไข
ดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชาระคืนเงินภาษี ที่ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้ แก่กรมสรรพากร
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ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนัน้ บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรา ยแยก
รายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนย้ ายหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะคานวณต้ นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ล ะ
รายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด ทังนี
้ ้ วันที่ลงทุน
หมายความว่า วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุน
จากกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้ หมายความถึง วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่ มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออมของ
รายการที่รับโอนนัน้
บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามที่บริษัทจัดการกาห นดซึ่ง
อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออม (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลา ยทาง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการอื่น
(ก) กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเป็ นก องทุนเปิ ดต้ นทาง การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว หมายถึ ง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกกองทุนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริษัท
จัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีข้างต้ น บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ ทงหมดภายใน
ั้
5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับ
คาสัง่ จากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. มีประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(ข) กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
อื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมเพื่ อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ ห ารของบริ ษั ทจัด การ
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ผู้ลงทุนจะต้ องดาเนินการให้ บริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ชาระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้ เ ปิ ดไว้
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) รวมทังด
้ าเนินการให้ มกี ารจัดทาและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีข้างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนจะต้ องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่มคี าสัง่ ให้ บริษัทจัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้ นทางนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง เว้ นแต่ในกรณีที่สานัก งาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น โดยผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการให้ บริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ชาระเงินที่ได้ จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) รวมทังด
้ าเนินการให้ มกี ารจัดทาและส่งมอบเอกสารหลักฐานการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการ
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ทัง้ นี ้ ปัจจุบนั บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้บริ การ หากเปิ ดให้บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการเมือ่ จะมี การ
เปิ ดให้บริ การ
เมื่อบริ ษัทจัดการดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแล้ ว นายทะเบียนจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมบ ริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด และจะจัดส่งหนังสือ ดังกล่าว พร้ อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเก็บไว้ เป็ นหลักฐานที่จะให้ เจ้ าพนักงานประเมิน ของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นใดภายใต้ การบริหาร (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
บริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี ) และหัก
ส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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เครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
1. ชื่อย่ อ : ABGDD-A
การกาหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดในการรั บคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่
เกิน 10 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ ในกรณีที่เกิ ดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมิน ว่ า
สถานการณ์ อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption
Gate ที่กองทุนกาหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริ มาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการขายคืนหน่ว ยลงทุน
ของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน , ภาวะที่ตลาดซือ้ ขายทรัพย์ สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่อง
ผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื ้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ , หรือมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรั พย์ ที่
กองทุนลงทุน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนีไ้ ด้ และสามารถกาหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อ
ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคาสั่งรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สาหรับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เ หลือ
นัน้ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน ( pro rata
basis) ทังนี
้ ้ โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อนหลังของคาสัง่ รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ มกี ารยกเลิกคาสัง่
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคาสั่งดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานรองรับ แล้ ว
เสร็จ โดยจะปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิ ท ธิที่
จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการ
นัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด หรื อการใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัท
จัดการอาจยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดย
ไม่ชกั ช้ ารายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption
Gate ขันต
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ต่าที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
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ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีก ารใช้
Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า
- กองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds
เมือ่ กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ให้ สอดคล้ องกับ
กองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากาหนดเพดานการขายคืน หน่วยลงทุน และ/หรื อ ระยะเวลาที่ ใช้ Redemption Gate ให้ สอดคล้ องกั บกองทุน
ปลายทาง ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิ ดเผย
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ หรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealing)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
กองทุน รวมพิ จารณาแล้ ว มีค วามเชื่อ โดยสุจริ ตและสมเหตุส มผลว่า จ าเป็ น ต้ อ งระงับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน โดยได้ รั บ ความเห็ นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealing) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจ ากปรากฎ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ ว่า
จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มอี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมกากรกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วย
การดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และการค้ าหลักทรัพย์
และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
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2. ชื่อย่ อ : ABGDD-D
การกาหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดในการรั บคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่
เกิน 10 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ ในกรณีที่เกิ ดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมิน ว่ า
สถานการณ์ อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption
Gate ที่กองทุนกาหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริ มาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน , ภาวะที่ตลาดซือ้ ขายทรัพย์ สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่อง
ผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื ้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรั พย์ ที่
กองทุนลงทุน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนีไ้ ด้ และสามารถกาหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อ
ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคาสั่งรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สาหรับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เ หลือ
นัน้ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata
basis) ทังนี
้ ้ โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อนหลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ มกี ารยกเลิกคาสัง่
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคาสั่ งดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานรองรับ แล้ ว
เสร็จ โดยจะปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่
จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการ
นัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด หรื อการใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัท
จัดการอาจยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดย
ไม่ชกั ช้ ารายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption
Gate ขันต
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ต่าที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้
Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า
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- กองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds
เมือ่ กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ให้ สอดคล้ องกับ
กองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากาหนดเพดานการขายคืน หน่วยลงทุน และ/หรื อ ระยะเวลาที่ ใช้ Redemption Gate ให้ สอดคล้ องกั บกองทุน
ปลายทาง ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิ ดเผย
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ หรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealing)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษั ทจัดการ
กองทุน รวมพิ จารณาแล้ ว มีค วามเชื่อ โดยสุจริ ตและสมเหตุส มผลว่า จ าเป็ น ต้ อ งระงับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน โดยได้ รั บ ความเห็ นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealing) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ ว่า
จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มอี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมกากรกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วย
การดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และการค้ าหลักทรัพ ย์
และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
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3. ชื่อย่ อ : ABGDD-SSF
การกาหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดในการรั บคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่
เกิน 10 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ ในกรณีที่เกิ ดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมิน ว่ า
สถานการณ์ อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption
Gate ที่กองทุนกาหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริ มาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน , ภาวะที่ตลาดซือ้ ขายทรัพย์ สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่อง
ผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื ้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ , หรือมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรั พย์ ที่
กองทุนลงทุน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนีไ้ ด้ และสามารถกาหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อ
ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold
ที่บริษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคาสั่งรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สาหรับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เ หลือ
นัน้ บริ ษั ทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน ( pro rata
basis) ทังนี
้ ้ โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อนหลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ มกี ารยกเลิกคาสัง่
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคาสั่งดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานรองรับ แล้ ว
เสร็จ โดยจะปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจั ดการขอสงวนสิ ท ธิที่
จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการ
นัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด หรื อการใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัท
จัดการอาจยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดย
ไม่ชกั ช้ ารายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption
Gate ขันต
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ต่าที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้
Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า
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- กองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds
เมือ่ กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ให้ สอดคล้ องกับ
กองทุนปลายทาง โดยอาจพิจารณากาหนดเพดานการขายคืน หน่วยลงทุน และ/หรื อ ระยะเวลาที่ ใช้ Redemption Gate ให้ สอดคล้ องกั บกองทุน
ปลายทาง ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อมูลที่กองทุนปลายทางเปิ ดเผย
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ หรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealing)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
กองทุน รวมพิ จารณาแล้ ว มีค วามเชื่อ โดยสุจริ ตและสมเหตุส มผลว่า จ าเป็ น ต้ อ งระงับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน โดยได้ รั บ ความเห็ นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealing) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รับ ไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ ว่า
จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มอี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมกากรกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วย
การดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และการค้ าหลักทรั พย์
และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
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สิทธิและข้ อจากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิ
(1) การใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีที่มกี ารแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน โดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดการ หรือบริษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว และในกรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น เจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
(2) ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) ไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้

ข้ อมูลจานวนบุคคลที่ถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงที่มแี นวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ ามี)
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)

วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
▪

▪
▪

▪

ผู้โอน และผู้รับโอนจะต้ องยื่นขอโอนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ
มาก่ อน ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน พร้ อม
เอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ ในโครงการ
การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่กล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิท ธิ
ในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสาร
หลักฐานที่ครบถ้ วน ตามรูปแบบ และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ จดแจ้ งการโอนสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้

ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
▪

▪

หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า (ABGDD-A) และหน่ วยลงทุนชนิดรั บซือ้ คืนอัตโนมัติ (ABGDD-R)
ไม่มขี ้ อจากัดของการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF)
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มสี ิทธิที่จะนาหน่วยลงทุนไปโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ดังนัน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรื อ
จานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต กรณีข้างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธจดทะเบียนการโอนหรือจานาหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
บริษัทจัดการใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (scriptless) โดยจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
ดาเนินการดังนี ้
(1) ภายหลังจากการเสนอขายครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้ มกี ารจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
(2) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ มกี ารออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มกี ารทารายการซื ้อ และ/หรือขายคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทารายการซื ้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนให้ ไว้ เว้ นแต่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนระบุให้ จดั ส่งทางไปรษณีย์ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ ให้ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่บริ ษัทจัดการ
ดังนัน้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
(3) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ มกี ารออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ รับการปรับปรุ งรายการให้ เป็ นปั จจุบัน ณ วันทาการสุดท้ ายของ
ทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามปี ปฏิทินให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่มชี ื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ ายของทุกเดือนหรื อทุก
ไตรมาสนัน้
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดมีจานวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ากว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งรายงานดังกล่าว
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะนาหน่วยลงทุนไปเป็ น
หลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินเท่านัน้
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษีสาหรั บหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ แก่ ผ้ ถู ือ หน่ วย
ลงทุนเมือ่ มีรายการซือ้ หรื อขายคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ในแต่ละปี โดยมีรายการอย่างน้ อยตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน แล ะ/หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบ แสดง
รายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา หรือเก็บไว้ เป็ นหลักฐานที่จะให้ เจ้ าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(2) บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน (การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นโดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมบริ ษั ท
จัดการลงทุน และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด และจะจัดส่งหนังสือดังกล่าว พร้ อมเช็คค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุน ชนิด
เพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสั่ง
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ แล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเก็ บไว้ เป็ นหลั กฐานที่จะให้ เจ้ า
พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิอ อกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิอ อกเสี ยงของบริ ษั ท
จัดการในหลักทรั พย์ ของบริ ษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)

ช่ องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถนาส่งข้ อร้ องเรียนได้ ที่
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389 (client.services.th@abrdn.com)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 1207

นโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กองทุนรวมนี ้มีไม่มนี โยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรั พย์ สาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ไม่ มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทย
บริษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
รายชื่อกรรมการ คณะผู้บริ หาร และคณะกรรมการการลงทุน

(ข้ อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565)

กรรมการบริ ษัท
1. นายเรเน่ บิวล์แมนน์
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
3. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร
4. นางไอฮัว ไอค

คณะผู้บริ หาร
1. นายเรเน่ บิวล์แมนน์
2. นายเอียน แมคโดนัลด์
3. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
4. นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์
5. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร

6.
7.
8.
9.

นายจักรกฤษณ์ เหมบัณดิษฐ์
นางสาวขวัญใจ มัลลัม
นายเชาว์ เลิศบุษยานุกลู
นายทิมมี่ หว่อง

คณะกรรมการการลงทุน
1. นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์
2. นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย
3. นางสาวดวงธิดา แซ่แต้
4. นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย
5. นางสาวพรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์
6. นายอธิพฒ
ั น์ ศรีประไพ
7. นายยี ลู่
8. นายอดัม จอห์น แม็คเคบ

9. นายฮิว ยัง
10. นายเอเดรียน ลิม
11. นายแดเนียล อึ ้ง
12. นายมาร์ ค เบเคอร์
13. นายคิ รุย เทย์
14. นายเชินเยห์ คว๊ อก
15. นายจิน ยางลี

จานวนกองทุนรวม และมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทังหมดที
้
่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ จานวน 33 กองทุน และมีมลู ค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน
รวมทังหมด
้
22,480,785,789.54 ล้ านบาท
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ ทางาน
ชื่อ
นายพงค์ ธาริ น ทรั พยานนท์

▪
▪

นางสาวดรุ ณรั ตน์ ภิยโยดิลกชัย

▪
▪

▪

นางสาวดวงธิดา แซ่ แต้

▪
▪

การศึกษา
Masters of Science, Oregon Graduate
Institute, USA
BSc From Carnegie Mellon University,
USA
MSc Finance, Imperial College London, UK
MSc International Management with
Finance, Queen Mary University of London,
UK
BAcc. Kasetsart University, Thailand

M.S. Economics, Johannes Kepler
University, Austria
B.A. Economics, Thammasat University,
Thailand

นายวรพจน์ ลีลาวิชติ ชัย

▪

B.A. Economics (International Program),
Thammasat University, Thailand

นางสาวพรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์

▪

MSc Investment Management, CASS
Business School, London, UK
BSc Business Administration, Thammasat
University, Thailand

▪

ประสบการณ์ ทางาน
พงค์ ธ าริ น ร่ ว มงานกั บ อเบอร์ ดี น ในปี 2548 หลั ง จาก
ร่ วมงานกั บ Pacific Economic Consultant, USA ใน
ตาแหน่ง Financial Analyst
ดรุ ณรัตน์ ร่วมงานกับอเบอร์ ดีน ในเดือนธันวาคม 2564
หลังจากร่วมงานกับ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โดยเริ่มต้ น
จากการเป็ น Equity Investment Analyst และล่าสุดดารง
ต าแหน่ ง Head of Equity Investment Department มี
ประสบการณ์ บริหารจัดการการลงทุนในตราสารทุนและ
REIT เ ป็ น เ ว ล า 10 ปี ด้ ว ย ข น า ด Asset Under
Management (AUM) ประมาณ 40,000 ล้ านบาท และ
รับผิดชอบดูแลบริหารทีม 5 คน
ดวงธิดาเป็ น CFA Charterholder มีประสบการณ์ในสายงาน
ลงทุน มากว่ า 8 ปี ดวงธิ ด าร่ ว มงานกั บ อเบอร์ ดี น ในปี
2564 ก่อนหน้ านี ้ดวงธิดาเป็ นผู้จดั การกองทุนฝ่ ายตราสาร
ทุนที่ บลจ.ทาลิส เป็ นเวลา 5 ปี หนึ่งในกองทุนรวมที่ เ คย
บริ ห ารได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ 5 ดาวจาก Morningstar
Thailand ดวงธิ ด ามีป ระสบการณ์ ใ นการวิ เ คราะห์ ห้ ุ น
กลุ่ ม การเงิ น กลุ่ ม สื่ อ สารและเทคโนโลยี และกลุ่ ม
โลจิสติกส์ อีกทัง้ ยังมีความเชี่ยวชาญในหุ้นขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
วรพจน์ ร่วมงานกับอเบอร์ ดีน ในเดือนพฤศจิกายน 2564
และมีประสบการณ์ ในสายงานวิจัยและลงทุนเป็ น เวลา
8 ปี ก่ อนหน้ านีว้ รพจน์ ร่วมงานกับ บล.เกี ยรตินาคินภัทร
ในต าแหน่ ง นักวิ เคราะห์ ครอบคลุมตราหนี ใ้ นประเทศ
และต่างประเทศ ฝ่ ายวิเคราะห์ เศรษฐกิ จและการลงทุน
(CIO Office) เป็ นเวลา 5 ปี
พรพิชญ์ ร่วมงานกับอเบอร์ ดีนในเดือนกรกฎาคม 2565 มี
ประสบการณ์ ใ นอุต สาหกรรมการลงทุน มากกว่ า 5 ปี
ก่ อนหน้ านี พ้ รพิ ช ญ์ ร่ วมงานกั บ ทาง บลจ.ฟิ ลลิ ป
ในต าแหน่ ง ผู้จัดการกองทุน ครอบคลุมตราสารทุนไทย
ตราสารหนีไ้ ทย และตราสารทุนต่างประเทศโดยหนึ่งใน
กองทุนรวมที่เคยบริ หารได้ รั บการจัด อันดับ 5 ดาวจาก
Morningstar Thailand
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุนได้ แก่
1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุนให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงการลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขาย หรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
และผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้

รายชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339

รายชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ของกองทุน
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2232-4200 โทรสาร 0-2787-3590
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
นางสาวชมพูนชุ แซ่แต้ หรือนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ ้มสกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
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อัตราส่ วนการลงทุน
อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรั พย์ สิน หรื อคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบัน
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
การเงินที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
- ทรัพย์สิน เช่น
รวมกันไม่เกินร้ อยละ
(1) การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(3) การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(4) การลงทุนในตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือศุกกู
ที่ผ้ จู ดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(5) การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/การทาธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญา
ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่ มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
- การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน
รวมกันไม่เกินร้ อยละ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รวมกันไม่เกินร้ อยละ
- ทรัพย์สินดังนี ้
(1) การลงทุนในตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มเี งื่อนไข
ห้ ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มกี ารรับโอนสิทธิ
เรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มรี ะยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
(3) Total SIP
- การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ น Total SIP เช่น
รวมกันไม่เกินร้ อยละ
(1) ตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนซื ้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(2) ตราสารทุนที่ไม่ได้ ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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(3) ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III
ที่ไม่ได้ อยู่ในระบบของ organized market หรือเท่าเทียบแต่
ไม่รวม B/E และ P/N หรือมี credit rating อยู่ในระดับต่า
กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
- การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ลงทุนไม่เกิน
มูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
ความเสี่ยง (hedging)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
25
- การลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III
ลงทุนไม่เกิน
(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้
(2) กรณีเป็ นที่เป็ นตราสารออกใหม่ และมี credit
rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น
(investing grade) หรื อไม่มี credit rating ลงทุน
เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท ราย
เดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ น
แต่ ก รณี ที่ ผ้ ูอ อกตราสารได้ มีก ารยื่น แบบแสดง
รายการข้ อมูล การเสนอขายในลั ก ษณะเป็ น
โ ค ร ง ก า ร (bond issuance program) ใ ห้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ลงทุนไม่เกิน
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของกองทุน รวม
หรื อ กองทุน CIS ต่ า งประเทศที่ อ อกหน่ ว ยนั น้
ทัง้ นี ้ ไม่บังคับใช้ จนกว่ากองทุนหลักมีอายุครบ 2
ปี นบั แต่วนั จัดตังกองทุ
้
น ซึ่งคือวันที่ 13 กรกฎาคม
2567 ตามที่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น จากส านั ก งาน
ก.ล.ต.
- การลงทุนในหน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

- การลงทุนในหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย infra ทั ง้ หมดของ
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้
1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้
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ตารางค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรั บรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ ... 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายการที่เรี ยกเก็บ1
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่ประมาณการได้
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ3
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ 3
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน3
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
1.4 ค่าธรรมเนียมทีป่ รึ กษาการลงทุน
1.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
1.6 ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ (เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ )
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
2.1 ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือชี ้
ชวน รายงานประจาปี รายงาน 6 เดือน หนังสือถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ฯลฯ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
2.2 ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การ
จัดตังกองทุ
้
น การชาระบัญชี การเลิกกองทุนรวม ฯลฯ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
2.3 ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ

อัตราตาม
โครงการ2

เรี ยกเก็บจริ ง
(3 ปี ที่ผ่านมา)

เรี ยกเก็บจริ ง
(2 ปี ที่ผ่านมา)

เรี ยกเก็บจริ ง
(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.

2.0223
2.0223
2.0223

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
ไม่มี
ไม่มี

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

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

0.1177
0.1177
0.1177

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0015
0.0164
0.0341

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0341
0.0164
0.0341
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
0.0015
0.0069
0.0000
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
0.0035
0.0036
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- ชนิดเพื่อการออม
2.4 ค่าใช้ จ่ายอื่น
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด 4
(1+2)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

0.0038
ไม่เกินร้ อยละ 0.6313
0.0000
0.0000
0.0000

ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ไม่เกินร้ อยละ 2.6750
ตามทีจ่ ่ายจริ ง

2.0441
2.0655
2.0766

หมายเหตุ
1
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิม่ หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกันแล้ ว (ถ้ ามี)
2
อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์ สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั
3
ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
4
ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการขายหลักทรัพย์
5
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี หรื อไม่เกิน 3 ล้ านบาท แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่ากัน ทังนี
้ ้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ที่กาหนด (ร้ อยละ 0.6313 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน)
6
ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี ทังนี
้ ้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมอื่ น ๆ ที่กาหนด (ร้ อยละ 0.6313 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะกระทาการดังกล่าว โดยจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิม่ ขึน้ โดยบริษัทจัดการ
จะปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และจะจัดให้ มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ตารางค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย
สาหรั บรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ ... 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วย
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน1
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน1
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน 1
3.1 กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม
3.2 กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
- ชนิดเพื่อการออม2
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน3

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริ ง
(3 ปี ที่ผ่านมา)

เรี ยกเก็บจริ ง
(2 ปี ที่ผ่านมา)

เรี ยกเก็บจริ ง
(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

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 เว้ นแต่
สับเปลีย่ นไป บลจ.อืน่
เก็บไม่เกิน 2.00%

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 หรื อ
1,000 บาทต่อรายการ
300 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ
1
อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยแต่ละค นไม่เท่ากันได้ โดยจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื น และจะจัดให้ มีข้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2
กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมออก เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ จะมีการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมไม่เกินร้ อย
ละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมออก เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนีย ม
ไม่เกิน 1,000 บาท
3
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอทารายการ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) ไม่เกิน 3 % ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ าวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนด 180 วัน และบริษัทจัดการเห็นว่ามีการซื ้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะกระทาการดังกล่าว โดยจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิม่ ขึน้ โดยบริษัทจัดการ
จะปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และจะจัดให้ มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ข้ อมูลอื่น ๆ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับ
ใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ บุคคล
สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่า
ในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุน รวมและบริ ษั ท จัด การถื อ ว่ า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ ง ถูก ก าหนดให้ ต้ อ งเข้ า ผูก พัน ตนกั บ หน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กาหนด
หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึ งหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ อง
จัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา
(เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึ งเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึ งธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิ น ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กับ
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์ สิน และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ คืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึ งอาจทา
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัท จัดการ
และกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ องกาหนด) ใ ห้ คา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มอี ยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจั ดการ ให้ กับหน่วยงาน
ของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐ อเมริกา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐ อเมริกา หรือ
การแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมือ่ ข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
49

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด

03-10-2022

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟั นด์
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนา
ตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความ
จาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือได้ ดาเนินการตามข้ อตกลง
ที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่ อให้ สอดคล้ อง
กับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรือทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนิน การที่
สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ นและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติบริ ษัทจัดการจะเลื อกดาเนิ นการเฉพาะผู้ถือ หน่วยลงทุนที่เ ข้ า ข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่ บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่
เกี่ ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่
ทางราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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สาหรั บผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต
การซือ้ ขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต (Unit-Linked)
การลงทุนในรูปแบบการซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผ้ ลู งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน ชีวิตจะนา
เงินค่าเบี ้ยประกันส่วนหนึ่งหรื อทัง้ หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผ้ ลู งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ โดยสัดส่วนข อง
เงินค่าเบี ้ยประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึน้ อยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไปในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ เงินค่าเบี ้ยประกันชีวิต
ที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรือลดลงได้ ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผ้ ลู งทุนเลือกไว้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ที่บริ ษัทประกันชีวิตที่บริ ษัทจัดการแต่งตังเป็
้ นผู้สนับสนุนการขาย และรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนที่
บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ ขายกองทุน
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึ่ง หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเสนอขายเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อการออมเท่านัน้

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวิต มีดังนี ้
1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า และจานวนหน่วย ลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่ วนการเลือก
ลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน จา นวนหน่วย
ลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น้ ต่า ซึ่งอาจต่ากว่าที่ระบุไว้ ในโครงการ
หรือต่ากว่าการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จั ดทาโดย
บริษัทประกันชีวิต
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค เช็ค
ส่วนบุคคล หรื อดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็ บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริ ษัทประกันชีวิต กาหนด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร หรื อคาสั่งหัก
บัญชีบตั รเครดิต หรือด้ วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลา
ทาการในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติ ม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ู
ลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต และคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกันชีวิตได้ รับเอกสารและเงินจองซื ้อครบถ้ วนและได้ พิจ ารณาอนุมตั ิ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ ว
บริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคาสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการ
ก่อการร้ าย หรือเข้ าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
3. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟั นด์
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริษัทประกัน
ชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงิ นค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไ ว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุ นจะ
มีผลเมือ่ บริษัทประกันชีวิตได้ รับเอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริษัทประกันชีวิตตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มหรือในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(2) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิตจะส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ งมูลค่า
ในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าที่กาหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริษัทประกันชีวิต
4. การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กรณีขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจั ดการ
กองทุนรวมและผู้ป ระกอบธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้ อ งในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนที่ซือ้ กรมธร รม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและการขายคืน หน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั่งซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าจานวนเงินคงเหลือขันต
้ ่า และเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยต้ องส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ สาหรับ
กรมธรรม์นนเท่
ั ้ านัน้ โดยต้ องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิต
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ด ปลายทาง) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนิ นการนาเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรื อ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ เกิดรายการดังกล่าวให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้

52

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด

03-10-2022

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟั นด์
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสัง่ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ล่วงหน้ าให้ มกี ารขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในเอกส ารที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ รอบสามเดือนของกรมธรรม์เพื่อให้ มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน ได้ แสดงความประสงค์ หรื อ
ตามรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาความตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณีที่บริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประ โยชน์ หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์

ราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ ราคาดังต่อไปนี ้เป็ นหลักเกณฑ์ในการคานวณ
(1) กรณี เ ป็ น กองทุน เปิ ด ต้ น ทาง การก าหนดราคารั บ ซือ้ คื น หน่ วยลงทุน จะใช้ มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน เมื่ อ สิ น้ วัน ท าการสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุน หักด้ วย
ค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางแล้ ว บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องเป็ นราคาที่ได้ รับ การรับรองจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นวันที่กาหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จะหมายถึ งวันดังต่อไปนี ้
- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึ ง วันที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องครบถ้ วนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทาการที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้
- กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึ ง วันที่ดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครัง้ แร กและวันที่ดาเนิ น การ
สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติในครัง้ ถัดไป ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาความตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
- กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหมายถึ ง วันทาการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของกรมธรรม์ หรื อตามรอบ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาความตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถส่ งคาสั่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนได้ ที่ บริ ษัท ประกั นชีวิต ทุกวัน และเวลาทาการตามที่ บริ ษัท ประกัน ชีวิตกาหนด โดยก รอก
รายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ ชัดเจน พร้ อมระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน (ไม่สามารถระบุเป็ นจานวนเงินได้ ) ทัง้ นี ้ บริ ษัทประกันชีวิตขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์ มหรื อกรมธรรม์ หรือในกรณีที่จานวน
เงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขัน้ ต่าที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการนาไปซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง บริษัทประกัน
ชีวิตจะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟั นด์
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่ได้ ดาเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยื นยัน
การรับคาสัง่ ครัง้ แรก หรือสรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ ตามที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด
7. วันและเวลาในการขาย รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทประกันชีวิตได้ ทกุ วันและเวลาทาการที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้ แก่ การซื ้อหน่วยลงทุน (การชาระเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจาก
บัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติได้ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ ม
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
8. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกอง ทุนนี ้เพียง
อย่างเดียว ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มสี ิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มสี ิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้ รับ
กรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิต ทัง้ นี ้ บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน โดย
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลา ราคารับซื ้อคืน และเงื่อนไขในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม
และนาส่งคาสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus
Account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
(5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี ้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7) สิทธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกั นชีวิตนัน้
(8) สิทธิในการรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต
(9) สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รั บคาแนะนาเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและ
คาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(10) สิทธิในการได้ รับข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น กา รขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น
(11) สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทัง้ การซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
(12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
9. การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือนและรายงานประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานการเงินดังกล่าวได้ ทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่ บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนด
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การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลใน
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกก็ ได้
ผู้ลงทุนควนลงทุนในกองทุนนีเ้ มือ่ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจ
เกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มเี หตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน หรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มคี าสัง่ ไว้
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน หน่วยลงทุน
ตามที่มคี าสัง่ ไว้ ได้
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด จึงไม่มภี าระผูกพันใน
การชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุน ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลัก ทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอ
ตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ที่บริษัทจัดการ
ผู้ล งทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูลที่ อ าจมีผ ลต่อ การตัดสิน ใจลงทุน เช่ น การท าธุร กรรมกับ บุคคลที่เ กี่ ยวข้ อ ง ( Connected Person) ได้ ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรื อสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจาตัว
บุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจ และควรเก็ บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุน ควร
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่มถี ิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่องของข้ อกาหนดกฎระเบียบและภาษี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ของ
กองทุนเอง
บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนด และปฏิบตั ิตามคู่มอื การปฏิบตั ิงานของบริษัท และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับ
และดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ (1) ชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) (2) ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ (ABGDD-R) และ (3) ชนิดเพื่อการ
ออม (ABGDD-SSF) ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 3 ชนิดก่อนทาการลงทุน
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนมิได้ เป็ นการแยกความเป็ นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนรวมนีย้ ังคงเป็ นนิติบุคคลเดียวเท่านัน้ การแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นหลายชนิด และมิได้ ทาให้ ความรับผิด (liability) ของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์ สิน
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียม
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรื อ
นาไปเป็ นประกัน
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ผู้ลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนันจะต้
้ องชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้ วย
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมและขอรับคู่มอื ภาษี ได้
ทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
เนื่องจากกองทุนรวมนี ม้ ีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของ
ประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิ ดวิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับ เข้ า มาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รั บคืนเงิ น ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มไิ ด้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) และกองทุนจะลงทุนใน/หรือมีไว้
ซึ่งตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
ผู้จดั การกองทุนหลักและบริษัทจัดการมีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจข อง
ผู้จดั การกองทุน โดยบริษัทจัดการจะทาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเ ป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินในสกุล
เงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
ในกรณีกองทุนหลักได้ รับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมกัน เกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน หลักในวัน ทาการซือ้ ขายใด ๆ
กองทุนหลักขอสงวนสิทธิจากัดคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยลดจานวนลงตามสัดส่วนของแต่ละคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อไม่ให้ ยอดรวมการขาย
คืนหน่วยลงทุนภายในวันทาการซื ้อขายดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนัน้ คาสัง่ ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน จะได้ รับการดาเนินการตามสัดส่วนของแต่ละคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่เหลือจะถูกทยอยดาเนินการให้ ในวันทาการถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนดได้
กองทุนหลักจะไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คื นหน่วยลงทุนตามคาสั่ง ที่รั บไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ ในกรณี ที่มูล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนหลักนันไม่
้ สามารถประเมินได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
กองทุนรวมนี ้อาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ขายคืนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืน
และจัดให้ มขี ้ อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : abrdn Global Dynamic Dividend Fund
ชื่อยอโครงการ : ABGDD-M
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
โครงการมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการของผูลงทุนไทยที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยตางประเทศ โดยเนนลงทุน
ระยะยาวในกองทุนรวมตางประเทศภายใตนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควรมีความเขาใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของ
การลงทุนในตางประเทศได
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
เปนกองทุน UCITS
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic
Dividend Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใตกฎหมาย ที่เกี่ยวของของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งสงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัท ซึ่งจด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก อยางนอย 2 ใน 3 ของพอรตการลงทุน โดยมุงสรางผลตอบแทนของกองทุนให
มากกวาผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC World (Net) Index (USD) (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน) ทั้งนี้
กองทุนหลักจะใชกลยุทธโดยแบงเงินลงทุนสวนใหญไปลงทุนระยะยาวในบริษัทขางตนเพื่อสรางกระแสรายรับจากเงินปนผลและโอกาสใน
การไดรับกําไรจากมูลคาของหุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเปนการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปนผลโดยรวมใหสูงขึ้น กองทุนหลักจะแบง
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เงินลงทุนในสวนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือจะมีเหตุการณพิเศษตาง ๆ เพื่อหาโอกาสในการไดรับทั้งเงินปนผลปกติและเงินปน
ผลที่จายใหเปนกรณีพิเศษ (one off or special dividends)
อนึ่ง กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efﬁcient Portfolio Management) ดวย
สวนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให
ความเห็นชอบ ทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมภายใตตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อ
ใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนและเหมาะสมกับสภาวะตลาดขณะนั้น ๆ และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุน
นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนทั้งในและตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured
Note) แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือที่ไมไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities)
2. บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบิรก และจะลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินหลัก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักเปนประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศ
ลักเซมเบิรก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่กองทุนนําไปลงทุนในภายหลังก็ได โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ
อนึ่ง กองทุนหลักขางตนมีการเสนอขายหนวยลงทุนในหลายชนิด (classes) ซึ่งสามารถลงทุนไดทั้งผูลงทุนทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน
โดยแตละชนิดของหนวยลงทุนอาจมีความแตกตางกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน คาธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู
ลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Z อยางไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ประเภทชนิดของหนวยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดํารงวัตถุประสงคของการบริหารจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามที่ไดระบุในโครงการนี้
3. เนื่องจากกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากการลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาถึง
ความจําเปนในการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้น
อยูกับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศในสัดสวนที่มากในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคามากกวาในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา
และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่นอยหรือไม
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเลยในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยปดประกาศใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ การทํา
ธุรกรรมปองกันความเสี่ยงดังกลาวอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
4. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักไมเหมาะสมอีกตอไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่กองทุน
หลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน เงื่อนไข
การลงทุน และ/หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไม
ปกติ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลักได หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนหลักไมเหมาะสมอีกตอไป เชน กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล
เคียงกันอยางมีนัยสําคัญหรือติดตอกันเปนระยะเวลานานหรือผลตอบแทนของกองทุนหลักตํ่ากวาตัวชี้วัด (benchmark) อยางมีนัยสําคัญ
หรือการลงทุนของกองทุนหลักไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทําใหกองทุนไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได หรือเมื่อกองทุนหลักกระทําความผิดรายแรงตามความเห็นของหนวยงานที่กํากับดูแลกองทุนตาง
ประเทศ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจสงผลตอการดําเนินการของกองทุนในฐานะผูลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของ
กองทุนหลัก และ/หรือกรณีกองทุนหลักไดเลิกโครงการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวากองทุนจะมีการลงทุนในกองทุนหลักเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท
จัดการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก และ/หรือดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนิน
การเปลี่ยนกองทุนหลักขางตนอาจสงผลใหกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซื้อหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศในขณะนั้นมากกวา 1 กองทุน
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5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนในตางประเทศโดยตรง หรือเปลี่ยนแปลงกลับมาเปนกองทุนรวมฟดเดอรได โดยไมทําใหระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยการปดประกาศ
ปดประกาศไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ รวมทั้งจะเผยแพรขอมูลดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ
6. กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามประเภทและในอัตราสวนตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ลักษณะสําคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund (กองทุนหลัก) มีดังนี้
ชื่อกองทุนรวมในตาง
ประเทศ
ชนิดหนวยลงทุน
ประเภทกองทุน
สกุลเงิน

Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund
Class Z GrossMIncA USD ซึ่งไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
กองทุนเปด ซึ่งเปนกองทุนยอยกองทุนหนึ่งของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นในรูปของบริษัท
ดอลลารสหรัฐ (USD)

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน (equities or equities
related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก อยางนอย 2 ใน 3 ของพอรตการลงทุน โดยมุงสรางผลตอบแทนของกองทุนใหมากกวาผล
ตอบแทนของดัชนี MSCI AC World (Net) Index (USD) (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ทั้งหมดของกองทุน) ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใชกลยุทธโดยแบงเงินลงทุนสวนใหญไปลงทุนระยะยาว
ในบริษัทขางตนเพื่อสรางกระแสรายรับจากเงินปนผลและโอกาสในการไดรับกําไรจากมูลคาของ
วัตถุประสงคและนโยบาย หุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเปนการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปนผลโดยรวมใหสูงขึ้น
กองทุนหลักจะแบงเงินลงทุนในสวนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือจะมีเหตุการณ
การลงทุน
พิเศษตาง ๆ เพื่อหาโอกาสในการไดรับทั้งเงินปนผลปกติและเงินปนผลที่จายใหเปนกรณีพิเศษ
(one off or special dividends)
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) นอกจากนี้ กองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efﬁcient Portfolio
Management)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
อายุโครงการ
บริษัท
จัดการ (Management
Company)

14 ตุลาคม 2563
ลักเซมเบิรก
ไมกําหนด

ผูจัดการ
กองทุน (Investment
Manager)

Aberdeen Asset Managers Limited

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

abrdn plc.

ดัชนีชี้วัด (benchmark) MSCI AC World (Net) Index (USD)
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
ของกองทุน (Depository)
ผูปฏิบัติงานดาน
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
กองทุน (Administration)
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ผูสอบบัญชีกองทุน

KPMG Luxembourg, Société Coopérative
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย คาธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): ไมมี
คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานดานกองทุน (Operating, Administrative and Servicing
ของกองทุนหลัก
Expenses): ไมเกิน 0.60% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
หนวยงานทางการซึ่งเปนผู Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
กํากับดูแล
รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษา
อังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมไดที่ https://www.abrdn.com/enlu/investor/fund-centre
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติม
โครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
7. กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามประเภทและในอัตราสวนตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 3,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 300,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหนวย
ลงทุนเกินกวาจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2. บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแลว บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะประกาศทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการไดตอเมื่อไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุน
โครงการตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว
(2) การขายหนวยลงทุนเพิ่มจะตองไมทําใหมูลคาทั้งหมดของหนวยลงทุนที่เพิ่มมีมูลคาเกินกวาเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการใช
มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณ
(3) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนตองกําหนดตามมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวันที่เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงการเพิ่มเงินทุนโครงการใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
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วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวนกองทุนหลัก
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
- สิทธิประโยชนทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
รายการ class of unit :
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดสะสมมูลคา
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนทั่วไปที่ตองการไดรับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาหนวยลงทุนในระยะยาว (Total Return)

2. ชื่อยอ : ABGDD-R
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
คําอธิบาย :
ABGDD-R เหมาะสําหรับผูลงทุนทั่วไปที่ตองการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : เปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม
คําอธิบาย :
เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชนทางภาษี และคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
หนวยลงทุนในระยะยาว (Total Return)

6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ
นโยบายการจายเงินปนผล
ABGDD-A
ไมจาย
ABGDD-R
ไมจาย
ABGDD-SSF
ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : -
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7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 100.0000 หนวย

2. ชื่อยอ : ABGDD-R
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 100.0000 หนวย

3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 100.0000 หนวย

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน
บริษัทจัดการจะเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนตองสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ
หรือดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการภายในเวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้ง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติให
ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีวันที่กําหนดรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทํา
การของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในตางประเทศ) หรือเปนวันที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหบริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการ
จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูลงทุน บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงโดยการปรับลดมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน รวมถึงจํานวนหนวย
ลงทุนขั้นตํ่าในการสั่งขายคืน ตามที่กําหนดไวในโครงการเปนอยางอื่นได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ
รวมทั้งจะเผยแพรขอมูลดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา อยางนอย 1 วันกอนการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนรายใดมียอดการลงทุนคงเหลือเทากับ 0 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีกองทุนดังกลาวตาม
หลักเกณฑที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปดประกาศหลักเกณฑดังกลาว ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืนไดในกรณีจําเปนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร
บริษัทจัดการยังไมเปดใหบริการหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล หากบริษัทจัดการเปดใหบริการดังกลาวจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเปดใหบริการ โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหนวยลงทุน หรือเปดใหบริการหนวยลงทุนชนิดที่ยังไมไดเปด
ใหบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะปด
ประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่หนวยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมไมมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนเหลืออยูแลว บริษัทจัดการอาจคงชนิดของหนวยลงทุนนั้นไวตอไปก็
ได และหากจะมีการขายหนวยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดดังกลาว โดยใช
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มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมหรือมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แลวแตกรณี ตามความเหมาะสมของหนวยลงทุนแตละชนิดเปน
เกณฑในการคํานวณ
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
1. การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน:
(1) หลักเกณฑในการเลือกชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย ในกรณีที่คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันทําการซื้อขายกอนหนา โดยไดรับความยินยอม
จากผูถือหนวยลงทุน
(2) ประเภทของหลักทรัพยที่จะจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุน
- ตราสารทุน
(3) การจัดสรรหลักทรัพยเพื่อชําระคาขายคืนใหกับผูถือหนวยลงทุน
- บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพยเพื่อสงมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยเทียบมูลคาตลาดของพอรตลงทุนกับจํานวน
เงินที่กองทุนตองจายคืนใหกับผูถือหนวยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพยใหเปนไปตามสัดสวน (%) ตามมูลคาตลาดของหลักทรัพยแตละตัวใน
พอรตการลงทุน ณ วันที่ผูถือหนวยขายคืนหนวยลงทุน และหากมีสวนตางจะชําระเปนเงิน โดยบริษัทจัดการมีวิธีในการคํานวณดังนี้
(3.1) คํานวณจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่กองทุนตองชําระใหกับผูถือหนวยลงทุน
(3.2) คํานวณสัดสวน (%) ตามมูลคาตลาดของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการลงทุน เพื่อพิจารณาวา หลักทรัพยแตละตัวคิด
เปนกี่เปอรเซ็นตของพอรตการลงทุนทั้งหมด
(3.3) คํานวณมูลคาของหลักทรัพยที่จะจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุน โดยเทียบเปอรเซ็นตของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการ
ลงทุน กับจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่คํานวณไดตาม (3.1)
(3.4) แปลงมูลคาหลักทรัพยที่จัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนที่คํานวณไดตาม (3.3) เปนจํานวนหุน โดยใชราคาตลาด ณ วันที่ผูถือ
หนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และทําการปดจํานวนหุนตามหลักสากลใหเปนจํานวนเต็มรอยเพื่อมิใหเกิดเศษหุนตามหนวยการซื้อขายหุน
ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Board Lot)
(3.5) คํานวณมูลคาหลักทรัพยสุทธิที่จะจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนจากจํานวนหุนที่ไดตาม (3.4) และเทียบมูลคาหลักทรัพย
สุทธินั้น กับจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่กองทุนตองชําระใหกับผูถือหนวยลงทุน หากมีสวนตาง กองทุนจะชําระเปนเงิน
(4) วิธีการสงมอบหลักทรัพย
- บริษัทจัดการจะดําเนินการสงมอบหลักทรัพยไปยังบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนเปดไวกับบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (broker)
หรือผูรับฝากหลักทรัพย (custodian) โดยในสวนที่เปนเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเขาบัญชีรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนใหไวกับบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักใหมีการดําเนินการที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
2. การเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน:
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว ทั้งนี้ ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือ
แทนที่ โดยจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับ
การผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนึ่ง หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดย
จะชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง
3. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการอาจไมจัดสรรหรือปฏิเสธการโอน หนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมสามารถโอนหรือนําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
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1. การจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบัน หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแทนที่
ทั้งนี้ การจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยเหตุอื่น จะ
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล หรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแทนที่
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไมรับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั่งซื้อ และ/หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมด
หรือแตบางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ โดยไมตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา
(1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินทุนของกองทุน เกินกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวน
เงินทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลวแตกรณี
(2) กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นวามีความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการกอการราย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวย
ลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คําสั่งซื้อดังกลาวเปนการลงทุนใน
จํานวนที่เกินกวาสิทธิประโยชนทางภาษีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับ
3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หากคําสั่งซื้อดังกลาว จะมีผลใหผูลงทุนรายนั้นถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนก็ได หากพิจารณาเห็นวาการจัดสรรในกรณีดัง
กลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทําใหผิดเงื่อนไขมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหรือ
ตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไมตองแจงใหผูสั่งซื้อทราบลวงหนา
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับ ปดรับหรือระงับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเปนการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ไดใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการหยุดรับคําสั่งดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดหรือมีผลกระทบในทางที่ดีตอกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน
หรือกรณีที่คําสั่งดังกลาวจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนาถึงการหยุดรับ ปดรับหรือระงับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยจะประกาศในชองทางที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในเปดรับคําสั่งอีกครั้งหลังจากหยุดรับหรือปดรับคําสั่งเปนการชั่วคราว
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.675 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.675 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.675 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.8725 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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2. ชื่อยอ : ABGDD-R
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.8725 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.8725 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0535 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0535 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0535 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1177 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1177 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1177 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 0.6313 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
คาธรรมเนียมอื่น ๆ:
(1) คาโฆษณาและประชาสัมพันธของกองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนา อบรมเผยแพรความรูหรือแนะนํากองทุน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ กอนการเสนอขายครั้งแรก ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมตอป แตไม
เกิน 3 ลานบาท
(2) คาใชจายตาง ๆ สําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก เชน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการยื่นคําขออนุมัติจัดตั้งกองทุน คา
ธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม คาธรรมเนียมการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการเปนตน ตามที่จายจริง
(3) คาโฆษณาและประชาสัมพันธของกองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนา อบรมเผยแพรความรูหรือแนะนํากองทุน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมตอป
(4) คาใชจายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ รวมถึงคาธรรมเนียมการโอนเงิน และ/หรือคาสงเอกสารตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากการโอนเงิน หรือติดตอระหวางกัน ตามที่จายจริง
(5) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาตลาดของ
ทรัพยสินดังกลาวตอป
(6) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย เชน
คาอากรแสตมป คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
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เงินตราตางประเทศ หรือความเสี่ยงใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนทั้งในปละตางประเทศ ตามที่จายจริง เปนตน
(7) คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด ตามที่จายจริง รวมถึงคาใชจายในการเซ็นสัญญาตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน
รวม ตามที่จายจริง
(8) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดแปลเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม รวมถึงคาไปรษณียากรและคาใชจายใน
การจัดสงเอกสารและรายงานถึงผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง ดังตอไปนี้
(8.1) แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน ใบคําขอเปดบัญชี ใบคําสั่งซื้อ ใบคําสั่งขาย ใบคําสั่งสับเปลี่ยน แบบคําขอ
โอนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใบแจงยอดการซื้อขายหนวยลงทุน (statement) เปนตน
(8.2) หนังสือชี้ชวน รายงานประจําป รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกลาว
ขาวสาร จดหมายขาว และสารสัมพันธใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
(9) คาลงประกาศตาง ๆ ในหนังสือพิมพรายวันที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด ตามที่จายจริง
(10) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ตามที่จายจริง เชน การจัดประชุมผูถือหนวย
ลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน เปนตน ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
(11) คาตอบแทนผูชําระบัญชี คาตอบแทนผูดูแลผลประโยชน คาใชจายในการวางทรัพย รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ตามที่จายจริง ที่เกิดขึ้น
ในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) คาที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทําเอกสารสัญญาตางๆ และคาแปลเอกสาร ตามที่จายจริง
(13) คาใชจายตามที่จายจริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวม และคาใช
จายที่เกิดขึ้นจากการติดตามผูถือหนวยลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชนจากเงินลงทุน เชน เงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล เปนตน
(14) คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง
(15) คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใชดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงดัชนีอื่น ๆ สําหรับอางอิงในกองทุน
(16) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จายจริง
(17) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระภายนอกที่ทําหนาที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity
: IOE) ตามที่จายจริง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมรายการใดรายการหนึ่งหรือ
หลายรายการแทนกองทุนได โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) โดยบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมดังกลาวหากหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหรือธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
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คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข กรณีสับเปลี่ยน SSF ออกไปยัง SSF ของบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการลาสุด
กอนหนาวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาวจากผูถือหนวยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถือหนวยลงทุนยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
- เงื่อนไข กรณีรับซื้อคืน SSF อื่น ๆ
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี
2. ชื่อยอ : ABGDD-R
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราคาธรรมเนียมที่
กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมไมเกิน 1000.0 บาทตอรายการ
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 300.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.0 หนวย
หรือเศษของ : 1000.0 หนวย
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ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสําหรับหนวยลงทุนชนิด SSF:
1. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตบริษัทจัดการ มีดังนี้
1.1 การสับเปลี่ยนไปกองทุนรวมอื่นที่ไมใช SSF จะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
1.2 การสับเปลี่ยนไป SSF อื่น จะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน แตจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน 1,000 บาทตอรายการจากผูถือหนวยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถือหนวยลงทุนยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน
2. การสับเปลี่ยน SSF ระหวางบริษัทจัดการ จะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการลาสุดกอนหนาวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวจากผูถือหนวยลงทุนโดยตรงเมื่อผู
ถือหนวยลงทุนยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขางตนไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee):
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคิดคาปรับไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใน
กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนด 180 วันนับจากวันที่ซื้อหนวยลงทุน และบริษัทจัดการเห็นวาผูถือ
หนวยลงทุนมีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม (excessive trading) โดยคาปรับดังกลาวจะนํามารวมเขาเปน
ทรัพยสินของกองทุน
คาธรรมเนียมอื่น ๆ:
- คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยูของผูถือหนวยลงทุน การออกเช็คคาขายคืนหนวยลงทุนใหมในกรณีสูญหาย หรือในกรณี
ที่ผูถือหนวยลงทุนแจงขอมูลบัญชีเงินฝากไมครบถวนถูกตอง ทําใหไมสามารถนําฝากเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน
ตามวัตถุประสงคของผูถือหนวยลงทุน และการออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหมแกผูถือหนวยลงทุนในกรณีหายและอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือ
หนวยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว
- คาธรรมเนียมในการจดแจง หรือเพิกถอนการจดแจงจํานําหนวยลงทุน ในอัตรา 200 บาทตอรายการ โดยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูจดแจงในวันที่ยื่นคําขอจดแจงจํานําหรือเพิกถอนจํานําตอนายทะเบียนของบริษัทจัดการ
- คาธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บในกรณีที่มีการโอนเงินเขาบัญชีเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจริง โดยจะหักออกจากเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
- คาธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อชําระเงินคาจองซื้อหรือคาซื้อหนวยลงทุนที่อาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (ถามี) เชน คาธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากการใชบริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เปนตน ทั้งนี้ ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนหรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทา
กันได โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมโดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดใหมีขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทจัดการ รวมทั้งมีหนังสือแจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีขอความ “บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมสําหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู
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ลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากัน ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกลาวไดที่ประกาศหนาสํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือโปรดสอบถามฝายลูกคาสัมพันธ” หรือขอความอื่นในทํานอง
เดียวกันไวในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนรายการใดรายการหนึ่ง
หรือหลายรายการแทนผูถือหนวยลงทุนได โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) โดยบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมดังกลาวหากหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลคาเพิ่มหรือธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน จะคํานวณทุกวัน
ทําการโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันในการคํานวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน
ภาษีมูลคาเพิ่มอันเนื่องจากคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะเปนภาระของกองทุน
คาใชจายในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก คาใชจายในการจัดตั้งโครงการ และคาใชจายที่ใหผลประโยชนมากกวา 1 รอบระยะ
เวลาบัญชี สามารถบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นได
คาใชจายที่ใหผลประโยชนทันทีหรือคาใชจายที่พิสูจนไมไดวาใหผลประโยชนมากกวา 1 รอบระยะเวลาบัญชี จะตัดจายเปนคาใชจาย
ทันที หรือทยอยตัดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการจัดการ
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ

บริษัทจัดการเปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทํา
การกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการจัดการ1(มี
การกําหนดอยางชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวได)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสํานักงานทราบ
ระบุไวในโครงการจัดการ
ภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
2
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ บริษัทจัดการเปดเผย ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60
วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจงใหสํานักงานทราบ
ระบุไวในโครงการจัดการ
ภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกตางไปจากโครงการจัดการ
บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย
บริษัทจัดการเปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการ
2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการจัดการ
นับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
บริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวา
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการจัดการ
สํานักงานเห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว
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1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น
2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ

จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : ABGDD-A
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดในกรณีที่เกิด
สถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนมากกวา Redemption Gate ที่กองทุนกําหนด, กองทุนมีการ
ขายคืนหนวยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุน, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ, ภาวะสภาพคลองของตลาดซื้อขายทรัพยสินที่ลดลงจากปกติ,
หรือมีเหตุการณหรือปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได และสามารถ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
สําหรับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํา
รายการในวันทําการถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหม ตามสัดสวน
(pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือบริษัทจัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่
เหลือจากผูถือหนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวไดเมื่อบริษัทจัดการจัดทําระบบงานรองรับแลวเสร็จ โดยจะปด
ประกาศใหทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจยกเลิกคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิก
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คําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได และเมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไม
ชักชา
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
2. ชื่อยอ : ABGDD-R

หน้า 15 / 20

กองทุนเปด อเบอร์ดน
ี โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟนด์
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดในกรณีที่เกิด
สถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนมากกวา Redemption Gate ที่กองทุนกําหนด, กองทุนมีการ
ขายคืนหนวยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุน, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ, ภาวะสภาพคลองของตลาดซื้อขายทรัพยสินที่ลดลงจากปกติ,
หรือมีเหตุการณหรือปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได และสามารถ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
สําหรับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํา
รายการในวันทําการถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหม ตามสัดสวน
(pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือบริษัทจัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่
เหลือจากผูถือหนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวไดเมื่อบริษัทจัดการจัดทําระบบงานรองรับแลวเสร็จ โดยจะปด
ประกาศใหทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจยกเลิกคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิก
คําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
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ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได และเมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไม
ชักชา
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
3. ชื่อยอ : ABGDD-SSF
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดในกรณีที่เกิด
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สถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนมากกวา Redemption Gate ที่กองทุนกําหนด, กองทุนมีการ
ขายคืนหนวยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุน, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ, ภาวะสภาพคลองของตลาดซื้อขายทรัพยสินที่ลดลงจากปกติ,
หรือมีเหตุการณหรือปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได และสามารถ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
สําหรับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํา
รายการในวันทําการถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหม ตามสัดสวน
(pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือบริษัทจัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่
เหลือจากผูถือหนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวไดเมื่อบริษัทจัดการจัดทําระบบงานรองรับแลวเสร็จ โดยจะปด
ประกาศใหทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจยกเลิกคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิก
คําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได และเมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไม
ชักชา
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 1 วันทําการ
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
โครงการจัดการไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนสวนบุคคล โดยจะไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยจะไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว
(3) เมื่อกองทุนรวมไดรับการผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเลขที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การคํานวณ
และประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน จะมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามที่เคยไดรับผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. เนื่องจากกองทุนเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ โดยจะลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิรก ซึ่งเปนประเทศที่มี
ระยะเวลาที่แตกตางจากประเทศไทยอยางนอย 6 ชั่วโมง บริษัทจัดการจึงมีความจําเปนที่จะตองมีระยะเวลาเพื่อรองรับการคํานวณและ
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว
3. ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณเปนเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะใชราคาหลักทรัพยและทรัพยสินลาสุดที่มีเปนฐานในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตกรณีที่บริษัทจัดการและผูดูแล
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ผลประโยชนเห็นรวมกันวาควรจะใชราคาอื่นที่เหมาะสมกวาแทน ในกรณีที่มีการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท
เพื่อการคํานวณราคาหลักทรัพยและทรัพยสิน บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg หรืออัตราแลกเปลี่ยนอื่นใดที่
เหมาะสมซึ่งบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงรวมกัน
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ :
https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre/disclosure
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟนด abrdn Global Dynamic Dividend
Fund
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดีน (ประเทศไทย) จํากัด

กองทุนเปด อเบอร์ดน
ี โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟนด์

ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดีน (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 28 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
179 BANGKOK CITY TOWER BUILDING,28TH FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok
10120
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ในการบริหารจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.1 การบริหารกองทุนรวม
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
(2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน
และตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด
(3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้น
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
(7) ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(8) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการตามที่ระบุไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ
1.2 การรับและจายเงินของกองทุนรวม
(1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน รายละเอียดโครงการจัดกา
(2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวใน รายละเอียดโครงการจัดการ
1.3 การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(2) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
(4) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(5) แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
1.4 การดําเนินการอื่นๆ
(1) ออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(2) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน
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(3) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มี
ชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
(5) จัดทํารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนเปดของรอบระยะเวลาหกเดือน
นั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน 2
เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว
(6) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมกา
รก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
(7) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคา
หนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติม
นั้น
(8) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุก
วันทําการนั้น
(9) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(10) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคา
เกินอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม
(11) จัดใหมีการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอด
จนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุน
รวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ.
ที่อยู :
อาคารอินเตอรเชนจ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนรวมจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน
รวม เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของ
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กองทุนรวม และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่น พรอมทั้งดูแลใหการ
เบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(2) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตลอดจนรับชําระหรือ
ชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวาหลักฐานครบถวนและถูกตองแลว
(3) จายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผู
ดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร
(4) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผลและดอกเบี้ย การจอง
ซื้อหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนรวม โดยทันทีที่ผู
ดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุนรวม เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(6) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ
(6.1) รายงานผลการดําเนินการซึ่งเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปนผล ดอกเบี้ย
และอื่น ๆ
(6.2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่ผูดูแลผลประโยชนรับฝากไว
(6.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับและจายทรัพยสินของกองทุนรวม
(6.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับกระแสเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม
(7) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรองเมื่อเห็นวาถูกตองแลว
(8) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรม ในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) พิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน เชน
(9.1) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล
(9.2) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได หากเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและ
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(9.3) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ
(9.4) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ
(10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงาน
ทุกรอบปบัญชีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน และสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น
หรือภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว แลวแตกรณี
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(11) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(12) ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุน หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
(12.1) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(12.2) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยไมชักชา
(13) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือภาย
ใตมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหง
พระราชบัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด
หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(15) รับรองผลการนับมติการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไมเกิน
รอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษ
เมื่อคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิดมีจํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 แลวแตกรณี
(16) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ผูดูแลผลประโยชน
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไป
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผูดูแลผล
ประโยชนทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศดังกลาวได ทั้งนี้ หากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผล
ประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวมหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย หรือ
ใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตแลว
บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท: 02-232-2345 โทรสาร: 02-787-3590
และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 0-2009-9999
และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินที่ผูดูแลผลประโยชนจะแตงตั้งขึ้น
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดีน สแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู :
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 28 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท: 0-2352-3333 โทรสาร: 0-2352-3379
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให สํานักงานคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. ผูจัดจําหนาย : 5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : 6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : 9. ผูประกัน : 10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker 13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนได ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการจัดการ
สิทธิในการรับเงินปนผล :
กองทุนจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
กรณีหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา (ABGDD-A) หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (A◌ฺBGDD-R)
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดโดยเสรี
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะโอนหนวยลงทุนไดอยางสมบูรณจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามอัตราที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครงการจัดการในวันที่ยื่นเรื่องตอนายทะเบียนหนวยลงทุน และในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนคง
เหลือตํ่ากวา 100 หนวย บริษัทจัดการจะถือวาเปนการโอนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
นั้น
กรณีหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF)
ผูถือหนวยลงทุนไมมีสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนไปโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
กรณีหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF)
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหรือจํานําหนวยลงทุนในกรณีเปนกองทุนรวมเพื่อการออม
กรณีหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต (Unit-Linked)
ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจะไมสามารถนําหนวยลงทุนไปโอนหรือนําไปจํานําเปนหลักประกันได
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวม โดยโครงการจัดการหรือวิธีการ
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จัดการจะแกไขเพิ่มเติมไดตอเมื่อไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนรวมตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเปนไปตามกฎกระทรวง ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิรองขอตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหออกใบหนวยลงทุน (Script) เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอจดแจงจํานํา
กับสถาบันการเงิน โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการจัดการ ทั้งนี้ ทุกกรณีจะกระทําไดก็ตอเมื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนเห็นสมควรเทานั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
บริษัทจัดการใชระบบไรใบหนวยลงทุน (scriptless) โดยจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูถือหนวย
ลงทุน โดยจะดําเนินการดังนี้
(1) ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเพื่อจัดสงทางไปรษณียใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการทํารายการซื้อ และ/หรือ
ขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทํารายการซื้อ และ/หรือขายคืนหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตามที่อยู
ไปรษณียทางอิเล็กทรอนิกสที่ผูถือหนวยลงทุนใหไว เวนแตผูถือหนวยลงทุนระบุใหจัดสงทางไปรษณีย หรือผูถือหนวยลงทุนไมไดใหที่อยู
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแกบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่จัดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปน
ผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และเปนผูรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนรวมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน
คําขอเปดบัญชีกองทุนเปดเปนผูใชสิทธิในการออกเสียงและผูเสียภาษีเงินไดจากเงินปนผล
(3) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการออกและสงมอบรายงานการถือหนวยลงทุนซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบัน ณ วันทําการ
สุดทายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามปปฏิทินใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการ
สุดทายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสนั้น
อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใดมีจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือตํ่ากวา 500 หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจัดสง
รายงานดังกลาว
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกใบสําคัญหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะนําหนวย
ลงทุนไปเปนหลักประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินเทานั้น
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษีสําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดสงหนังสือรับรองการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมใหแก
ผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี ในแตละป โดยมีรายการอยางนอยตามหลักเกณฑที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด เพื่อเปนขอมูลใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในการดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือเก็บไวเปนหลักฐานที่จะใหเจาพนักงานประเมินของกรม
สรรพากรตรวจสอบได
(2) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุน (การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน) ในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิด
เพื่อการออมที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นโดยมีรายการตาม
หลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด และจะ
จัดสงหนังสือดังกลาว พรอมเช็คคาขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินโอนคาขายคืนหนวยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนตอเนื่อง และเพื่อใหผูลงทุนเก็บไวเปนหลักฐานที่จะใหเจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
กําหนดไวในรายละเอียดโครงการจัดการ
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : หน้า 8 / 12
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17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน
(omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากเปนการขอมติราย
ชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับ
คะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวเปนผูถือ
หนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) การประชุมผูถือหนวยลงทุน
(2) การสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน
วันและเวลาในการดําเนินการเพื่อขอมติบริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
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วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม : 19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
(1) เมื่อไดรับความเห็นชอบโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
(2) หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(2.1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 30 ลานบาทในวันทํา
การใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน หรือ
(2.2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทเปนเวลา
5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนติดตอกัน และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน
(2.3) มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ลดลงเหลือนอยกวา 900 ลานบาท เมื่อครบกําหนด 3 ปนับแตวันที่จดทะเบียนกองทุนรวมหรือ
ภายหลังจากนั้น และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน
(2.4) หากปรากฏวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2.5) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา
2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาไมเลิกกองทุนได หากเห็นวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผล
กระทบจากการขายนั้น
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(3) หากปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวน
ตามที่กําหนดในขอ (2.5) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ทั้งนี้ ความในขอ (2.5) และ (3) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี
และกองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หรือเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
(5) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือ
ธุรกิจของบุคคลหรือกลมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง
แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนเปนการ
จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไขหรือดําเนินการใด ๆ
และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปไดอยางแทจริง
(6) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไป
นี้
(6.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอกําหนดในเรื่องการคืนคาสั่งซื้อหนวยลงทุน
(6.2) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมด ลดลงในวันทําการ
ใดจนทําใหไมสามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนไดอยางเหมาะสม และ/หรือมีเหตุใหเชื่อ
ไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม และ/หรือปจจัยอื่นใดเพื่อประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
(6.3) กรณีที่คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุนอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
(6.4) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
(6.5) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอยางรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น ในกรณีที่มีเหตุสําหรับการ
เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
1.1 ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
1.2 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
(1) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได
(2) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(3) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
1.3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
1.4 ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 1.3 ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิก
กองทุน และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน
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กองทุนเปด อเบอร์ดน
ี โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟนด์
2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้
2.1 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไมนอยกวา 5 วันทําการกอนวันเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
(1) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(2) แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
2.2 ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว ไมนอยกวา 5 วันทําการกอนวันเลิกกองทุน
2.3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
3. กรณีเปนการเลิกกองทุนรวมเพื่อการออม
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
(2) แจงขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญเปนไปตามที่ประกาศกําหนดใหผูที่เกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิก
กองทุนโดยวิธีการดังนี้
(2.1) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได
(2.2) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(2.3) แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
(4) รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
(5) ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตามแนวทางดังนี้ โดยไมชักชา
บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบทางไปรษณียหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email) รวม
ทั้งจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันเกิดเหตุการณดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
เดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่มีความเสี่ยงตํ◌าสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยไมเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อเลิกโครงการแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวม
ทรัพยสิน จัดทําบัญชี จําหนายทรัพยสินของกองทุน ชําระภาระหนี้สินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามจําเปน
เพื่อชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนประกาศกําหนด
สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืน
เงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชําระบัญชีจะ
โอนทรัพยสินคงคางใด ๆ ที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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