ประกาศบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
เรียน

ท่านผู้ถอื หน่วยลงทุน

เรื่อง

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนภายใต้การจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการสาหรับ
กองทุน ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ที่ ทน.87/2558 รวมถึงขอแจ้งการแก้ไขข้อความสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงตัวชี้วัดกองทุนรวม
และการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนรวม โดยสรุปสาระสาคัญการแก้ไข ดังนี้
1.แก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดย บริษัทฯ จะขอรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Fast track) และได้รับอนุมัติการแก้ไขจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
1.1 ประเภทกองทุนรวม : แก้ไขประเภทกองทุนรวมสาหรับกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส และ
กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จากเดิม ประเภทกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7
เปลี่ยนเป็น ประเภทกองทุนรวมทีล่ งทุนในทรัพย์สินทางเลือก ระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8
โดยทั้งสองกองทุนยังคงมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนเหมือนเช่นเดิม
1.2 ลักษณะพิเศษของกองทุน : สรุปสาระสาคัญการแก้ไข ดังนี้
(1) ยกเลิกลักษณะพิเศษของกองทุนรวม ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (specific fund)
(แก้ไขกองทุนหมายเลขที่ 4 – 19 , 39-40)
(2) สาหรับกองุทนรวมตลาดเงิน อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก (portfolio duration) ของตราสารธุรกรรม
ทางการเงิน (รวมเงินฝาก) ที่กองทุนลงทุน ไม่เกิน 92 วัน โดยประมาณ (จากเดิม 3 เดือน) (แก้ไขกองทุนหมายเลขที่ 1- 3)
1.3 ประเภททรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุน อาทิเช่น แก้ไขหลักเกณฑ์ให้กองทุนรวมมีการกระจายการลงทุนใน
กลุ่มกิจการมากยิ่งขึ้น จากเดิม ไม่เกิน 30% ของ NAV เป็น ไม่เกิน 25% ของ NAV เป็นต้น โดยจะมีผลกับกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทฯจานวน 48 กองทุน (รายชื่อกองทุนรวมปรากฏตามเอกสารแนบ)
1.4 เปลี่ยนชื่อกองทุน : เฉพาะชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (TMB M PLUS FUND) ซึ่ง
จัดเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (ระยะสั้น) เนื่องจากคาว่า “M” อาจสื่อถึง Money ทาให้ผู้ลงทุนอาจเข้าใจได้ว่ากองทุน
ดังกล่าวเป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกับหรือมีความเสี่ยงต่าสุดเทียบเคียงได้กับกองทุนรวมตลาดเงิน
ชื่อเดิม
ชื่อใหม่
รายละเอียดการปรับเปลี่ยน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
ชื่อย่อโครงการ

TMB M PLUS FUND
TMBMPLUS

TMB THANAPLUS FUND
TMBTHANAPLUS

1.5 แก้ไขเพิม่ เติมข้อความสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข
และข้อกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนี
ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทา หรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยจะมีผลกับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ
จานวน 45 กองทุน ยกเว้นกองทุนหมายเลขที่ 13 – 15 (รายชื่อกองทุนรวมปรากฏตามเอกสารแนบ)

2.แก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบการแก้ไขจากสานักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย
เรื่อง
2.1 เพิ่มเติมทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
เช่น ตราสาร Basel III / ศุกูก เป็นต้น
(แก้ไขกองทุนหมายเลขที่ 4 – 12)
2.2 เพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุน ดังนี้
(แก้ไขกองทุนหมายเลขที่ 1 – 12)
(1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน ที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) กรณี
การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอื่ น เป็ น
ไม่จากัดอัตราส่วนการลงทุน
(2) ขยายอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ (Product Limit) กรณีการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมไทย เป็น ไม่จากัดอัตราส่วนการ
ลงทุน
2.3 ขยายอัตราส่วนการลงทุน ที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (Product Limit) ในตราสารที่มีอันดับ
ความน่ าเชื่อถื อต่ากว่าอันดั บที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment grade)/ตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อ (Unrated) เป็น ไม่เ กิน 20% ของ
NAV จากเดิมไม่เกิน 15% ของ NAV
(แก้ไขกองทุนหมายเลขที่ 4 – 12)
2.4 ขยายอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (Product Limit) ของการลงทุนในกองทุน
รวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ / REITS เป็ น ไม่ เ กิ น 20%
ของ NAV จากเดิมไม่เกิน 15% ของ NAV
(แก้ไขกองทุนหมายเลขที่ 8 – 10)

ช่วงเวลาที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถขายคืน/
วันทีม่ ีผล
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม (Exit Without Fee)
20 มีนาคม 2560 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560
20 มีนาคม 2560

16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560

20 เมษายน 2560 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560

20 เมษายน 2560 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560

20 เมษายน 2560

16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมี
ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทาการ เวลา 8.30-17.30 น.
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
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(เอกสารแนบ)

1.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

รายชือ่ กองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโครงการจานวน 48 กองทุน
17.กองทุนเปิด JUMBO 25 เพือ่ การเลี้ยงชีพ 33.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

2.กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
3.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี
เพื่อการเลี้ยงชีพ
4.กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
5.กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
6.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล
7.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล
เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน
ระยะสั้น
9.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน
ระยะปานกลาง
10.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน
ระยะยาว
11.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
12.กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน
13.กองทุนเปิดทหารไทย SET50
14.กองทุนเปิดทหารไทย SET50
ปันผล
15.กองทุนเปิดทหารไทย SET50
เพื่อการเลี้ยงชีพ
16.กองทุนเปิด JUMBO 25

18.กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้น
ระยะยาว
19.กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล
หุ้นระยะยาว
20.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์
21.กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
22.กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets
Equity Index
23.กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
24.กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟนั ด์
25.กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
26.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
27.กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทนู ิตี้ส์

34.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
35.กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality
Growth
36.กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
37.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
38.กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
39.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้
อินคัม พลัส
40.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้
อินคัม พลัส เพือ่ การเลี้ยงชีพ
41.กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อ
การเลี้ยงชีพ
42.กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
เพื่อการเลี้ยงชีพ
43.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
เพื่อการเลี้ยงชีพ
44.กองทุนเปิดทหารไทย US500
เพื่อการเลี้ยงชีพ

28.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์
ปันผล
29.กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index 45.กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth
Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
30.กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
46.กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
เพื่อการเลี้ยงชีพ
31.กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 47.กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality
Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
32.กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth
48.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
Leaders
เพื่อการเลี้ยงชีพ
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