ประกาศ
29 มิถนุ ายน 2561
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด ในฐานะผู้จัดการ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สยามลีดเดอร์ ส

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น

ขอประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
โดยมีรายละเอียดโดยสรุ ป คือ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 7.4 และ ข้ อ 9 โดยระบุเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ในการชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ ได้
ในกรณีท่ผี ้ ถู ือหน่ วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน ณ วันทาการก่ อนหน้ า และประสงค์ จะเลือกรั บ
ชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน
ทัง้ นี ้ ในการจัดสรรหลักทรัพย์ จะเทียบมูลค่ าตลาดของพอร์ ตลงทุนกับจานวนเงินที่กองทุนต้ องจ่ ายคืนให้ กับผู้ถือหน่ วยลงทุนและจัดสรรหลักทรั พย์
ให้ เป็ นไปตามสัดส่ วน (%) ตามมูลค่ าตลาดของหลักทรั พย์ แต่ ละตัวในพอร์ ตการลงทุน ณ วันที่ผ้ ูถือหน่ วยขายคืนหน่ วยลงทุน โดยหากมีส่วนต่ างจะ
ชาระส่ วนที่เหลือเป็ นเงิน ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังกล่ าวได้ จากเว็บไซต์ ของบริษัทที่
www.aberdeen-asset.co.th
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้ องการสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้ าสัมพันธ์ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-3333

ประกาศ
หลักเกณฑ์และขันตอนด
้
ำเนินกำรชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน (กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน
โกรท กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สยำมลีดเดอร์ ส กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สมอลแค็พ และกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ้ ดีวเิ ด็น)
1. หลักเกณฑ์ในกำรเลือกชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
ใช้ ปฏิบตั ิในกรณีที่คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ำเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ณ วันทำกำรก่อนหน้ ำ โดยได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้
2. ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะทำกำรจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน
3. หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
กำรจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนัน้ บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดสรรหลักทรัพย์โดยเทียบมูลค่ำตลำดของพอร์ ตลงทุนกับจำนวนเงิน
ที่กองทุนต้ องจ่ำยคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตำมสัดส่วน (%) ตำมมูลค่ำตลำดของหลักทรัพย์
แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุน ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยขำยคืนหน่วยลงทุน และหำกมีสว่ นต่ำงจะชำระเป็ นเงิน โดยมีวิธีกำรคำนวณ
ดังนี ้
3.1 คำนวณจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
3.2 บริ ษัททำกำรคำนวณสัดส่วน (%) ตำมมูลค่ำตลำดของหลักทรั พย์ แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุนเพื่ อพิจำรณำว่ำ
หลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของพอร์ ตกำรลงทุนทังหมด
้
3.3 คำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์ทจี่ ะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์ เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ต
กำรลงทุน กับจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ตำมข้ อ 3.1
3.4 จำกนันแปลงมู
้
ลค่ำหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ตำมข้ อ 3.3 เป็ นจำนวนหุ้น โดยใช้ รำคำ
ตลำด ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน และทำกำรปั ดจำนวนหุ้นตำมหลักสำกลให้ เป็ นจำนวนเต็มร้ อยเพื่อ
มิให้ เกิดเศษหุ้นตำมหน่วยกำรซื ้อขำยหุ้นที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)
3.5 คำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์สทุ ธิ ที่จะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนจำกจำนวนหุ้นที่ได้ ตำมข้ อ 3.4 และเทียบมูลค่ำ
หลักทรัพย์สทุ ธิ นนั ้ กับจำนวนเงินค่ำขำยคืน หน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน หำกมีส่วนต่ำง
กองทุนจะชำระเป็ นเงิน
4. วิธีกำรส่งมอบ
บริ ษัทจะดำเนินกำรส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ กบั บริษัทนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (broker) หรื อ
ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที่เป็ นเงินนันบริ
้ ษัทจะดำเนินกำรโอนเข้ ำบัญชีรับชำระค่ำขำยคืนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนให้ ไว้ กบั บริษัท
ทังนี
้ ้กำรหลักเกณฑ์และขันตอนด
้
ำเนินข้ ำงต้ นมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 สิงหำคม 2561 เป็ นต้ นไป โดยหำกท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องกำร
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อมีข้อสงสัยประกำรใด กรุณำติดต่อแผนกลูกค้ ำสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

ประกำศ ณ วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน จำกัด

