ประกาศ
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนดาเนิ นการชาระค่ ารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นแทนเงิน (กองทุน
เปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด แคชครีเอชั่น กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อินคัม ครีเอชั่น และกองทุนเปิ ด อเบอร์
ดีน สแตนดาร์ ด แวลู)
1. หลักเกณฑ์ ในการชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
ใช้ ปฏิบตั ิในกรณีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
ดังกล่ำวจะนำหลักทรั พย์ ห รื อทรั พย์ สินที่ได้ รั บไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรจัดตังและจั
้
ดกำรของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุน
สำรองเลี ้ยงชีพ
2. ประเภทของหลักทรัพย์ ท่ จี ะทาการจัดสรรให้ กับผู้ถอื หน่ วยลงทุน
หลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุนและตรำสำรหนี ้และเงินฝำก
3. หลักเกณฑ์ การจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนัน้ บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน (%) ในหลักทรัพย์
ทังหมด
้
ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน และจะจัดสรรหลักทรัพย์แต่ละตัวให้ เป็ นไปตำมสัดส่วน (%) ตำมมูลค่ำตลำด
ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุน ณ วันนัน้ และหำกมีส่วนต่ำงจะชำระเป็ นเงิน ทังนี
้ ้มูลค่ำหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจะต้ องไม่เกิ นกว่ำเงิ นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรคำนวณและ
ดำเนินกำรดังนี ้
3.1 คำนวณจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
3.2 จำนวนเงินค่ำขำยคืนส่วนที่จะชำระให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จะคำนวณจำกอัตรำส่วนกำรลงทุน (%) ใน
หลักทรัพย์ทงหมด
ั้
ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน
3.3 บริ ษัททำกำรคำนวณสัดส่วน (%) ตำมมูลค่ำตลำดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตกำรลงทุน เพื่อพิจำรณำว่ำ
หลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของพอร์ ตกำรลงทุนทังหมด
้
3.4 คำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์ เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ต
กำรลงทุนกับจำนวนเงินค่ำขำยคืนส่วนที่จะชำระให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ ตำมข้ อ 3.2
3.5 แปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ตำมข้ อ 3.4 เป็ นจำนวนหุ้นหรื อหน่วยโดยใช้ รำคำ
ตลำด ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรดังนี ้
 ตรำสำรทุน ทำกำรปั ดจำนวนหุ้นตำมหลักสำกลให้ เป็ นจำนวนเต็มร้ อยเพื่อมิให้ เกิดเศษหุ้นตำมหน่วยกำรซื ้อ
ขำยหุ้นที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)
 ตรำสำรหนี ้ ทำกำรปั ดจำนวนหน่วยตำมหลักสำกลให้ เป็ นจำนวนเต็มร้ อยเพื่อมิให้ เกิดเศษหน่วย
3.6 คำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์สทุ ธิที่จะจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนจำกจำนวนหุ้นหรื อหน่วยที่ได้ ตำม ข้ อ 3.5 และเทียบ
มูลค่ำหลักทรัพย์สทุ ธินนกั
ั ้ บจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชำระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 3.1
หำกมีสว่ นต่ำงกองทุนจะชำระเป็ นเงิน

4. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทจะดำเนินกำรส่งมอบหลักทรัพย์และเงินไปยังบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ (MF for
PVD) ที่เปิ ดไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้รับฝำกหลักทรัพย์ (custodian) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะส่งมอบหลักทรัพย์และชำระค่ำขำยคืนใน
ส่วนที่เป็ นเงินตำมข้ ำงต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่บริ ษัทชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
รำยอื่นๆ
ทังนี
้ ้กำรหลักเกณฑ์และขันตอนด
้
ำเนินข้ ำงต้ นมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 สิงหำคม 2562 เป็ นต้ นไป โดยหำกท่ำนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้ องกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อมีข้อสงสัยประกำรใด กรุณำติดต่อแผนกลูกค้ ำสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388
ประกำศ ณ วันที่ 12 กรกฎำคม 2562
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด

